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Wprowadzenie

Podczas lotu samolotem kobieta siedz¹ca na fotelu obok zapyta³a
mnie niespodziewanie: „Czym siê Pan zajmuje?”. Odpowiedzia³em, ¿e ba-
dam dobro wspólne i jestem aktywist¹ dzia³aj¹cym na rzecz jego ochrony.

Zdziwi³a siê: „A co to takiego – dobro wspólne?”. Nie po raz pierwszy
zetkn¹³em siê z tak¹ reakcj¹, przytoczy³em wiêc powszechnie znane przy-
k³ady: s³ynny park miejski w Bostonie1  i œredniowieczne pastwiska gro-
madzkie, a nastêpnie przeszed³em do „tragedii wspólnego pastwiska”,
memu2 , który wypaczy³ mózgi ca³ego pokolenia studentów.

Wyczu³em zainteresowanie wspó³pasa¿erki, opowiada³em wiêc da-
lej o programach open source, Wikipedii, licencjach Creative Commons.
Ryzykuj¹c zagadanie s¹siadki, wyliczy³em dobra wspólne, których zazwy-
czaj nie dostrzegamy: rozleg³e tereny publiczne bogate w lasy i minera³y,
pasma radiowe i telewizyjne publicznego u¿ytku, patentowanie ludzkiego
genomu. Wspomnia³em o wspania³ych festynach organizowanych przez
spo³ecznoœæ lokaln¹ w moim mieœcie, „ekonomii daru” krwiodawców,
a tak¿e o jêzyku jako takim – dobru, które jest wspólne i u¿ywane przez
wszystkich, ale którego fragmenty – litery i s³owa – szybko staj¹ siê za-
strze¿onymi znakami towarowymi. Mówi³em o ³owiskach, polach upraw-
nych i zasobach wody, którymi ponad dwa miliony ludzi na ca³ej planecie
zarz¹dza wspólnie, zaspokajaj¹c swoje codzienne potrzeby.

S¹dzi³em, ¿e moja nowa znajoma bez s³owa powróci do lektury albo
odwróci siê do okna, by podziwiaæ pierzaste ob³oki nad Wielkimi Równina-
mi. Ona jednak krzyknê³a z entuzjazmem: „Rozumiem! Dobra wspólne to
te rzeczy, które nie maj¹ w³aœciciela, ale z których wszyscy korzystaj¹!”.

Znakomicie powiedziane.

1 The Boston Common, najstarszy park miejski w USA. Ma ok. 20 ha po-
wierzchni, od poczatku istnienia stanowi w³asnoœæ spo³eczn¹. https://en.wikipe-
dia.org/wiki/Boston_Common (wszystkie przypisy pochodza od tlumaczy).

2 Mem – jednostka informacji zapisana w mózgu lub na innym noœniku:
w ksi¹¿ce, na p³ycie CD, na ulotce reklamowej itd. Susan Blackmore w ksi¹¿ce
Maszyna memowa podaje nastêpuj¹ce objaœnienie tego pojêcia: „Jeœli wasze
irytuj¹ce nucenie przy pracy zara¿a resztê biura obiema zwrotkami Jeruzalem
Blake’a, memem jest ca³a ta natchniona pieœñ. Jeœli zara¿acie ich tylko »Da da da
dum«, memem s¹ te w³aœnie stare dobre nuty”. Https://pl.wikipedia.org/wiki/Mem.
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Potem przytoczy³a w³asne przyk³ady dobra wspólnego: park, w któ-
rym wyprowadza psa i spotyka nowych ludzi, lista mailowa dla rodziców,
na któr¹ siê wpisa³a, jezioro ko³o jej domu i plac w centrum miasta, na
którym odbywaj¹ siê imprezy publiczne.

We wspó³czesnych uprzemys³owionych krajach œwiata pojêcie „do-
bro wspólne” sta³o siê trudne do wyjaœnienia i niezrozumia³e. W Polsce
w ci¹gu ostatnich siedemdziesiêciu lat zosta³o ono skutecznie wyplenione
ze œwiadomoœci obywateli i z jêzyka – konsekwencje s¹ katastrofalne. Za-
miast niego mamy mêtne aluzje polityków i duszpasterzy niemaj¹ce szans
w konfrontacji z powszechnym pogl¹dem, ¿e „wspólne znaczy niczyje”.
Coœ, co nie ma nazwy, bardzo trudno zauwa¿yæ, a prawie niemo¿liwe jest
œwiadome kszta³towanie tego czegoœ. St¹d istniej¹ce wokó³ nas dobra
wspólne: wodê pitn¹, powietrze, przestrzeñ miejsk¹, traktujemy jako oczy-
wiste, a zarazem pozbawione wartoœci. Wartoœæ przypisujemy zazwyczaj
tylko tym dobrom, które maj¹ w³aœciciela – prywatnego lub pañstwowego.
Pomys³, ¿e moglibyœmy stworzyæ trwa³e zasady zarz¹dzania dobrem wspól-
nym i generowaæ w ten sposób znaczne wartoœci, brzmi utopijnie, komuni-
stycznie, a co najmniej niepraktycznie. Pogl¹d, ¿e dobro wspólne mo¿e siê
staæ noœnikiem spo³eczno-politycznej emancypacji i transformacji spo³e-
czeñstw, brzmi dla wiêkszoœci niedorzecznie.

Celem tej ksi¹¿ki jest rozwianie owych uprzedzeñ i przedstawienie
krótkiego wprowadzenia do zagadnieñ dobra wspólnego. Przez lata ob-
serwowa³em, jak wiele istnieje nieporozumieñ zwi¹zanych z pojêciem do-
bra wspólnego: ¿e przeciêtni czytelnicy w³aœciwie nic o nim nie wiedz¹,
a próby jego wprowadzania i wspierania s¹ rozproszone, ignorowane oraz
rozumiane b³êdnie. Uzna³em wiêc, ¿e nadszed³ czas, aby napisaæ krótk¹,
przystêpn¹ syntezê zagadnienia. (Miary zamêtu w polskim kontekœcie do-
pe³nia wieloznacznoœæ pojêæ „dobro wspólne” i „dobra wspólne”).

WyobraŸcie sobie zatem, drodzy Czytelnicy, ¿e jesteœmy wspó³pasa-
¿erami podczas lotu samolotem. Intuicyjnie rozumiecie ideê dobra wspól-
nego i potrzebê wspó³pracy w spo³eczeñstwie. Wiecie, jak rozpaczliwie
nieefektywne s¹ zarówno korporacyjny kapitalizm, jak i pañstwo. Byæ mo¿e
niepokoicie siê galopuj¹c¹ prywatyzacj¹ zasobów publicznych, reklamami
wciskaj¹cymi siê w ka¿dy zak¹tek ¿ycia spo³ecznego i rosn¹c¹ list¹ coraz
bardziej uporczywych zagro¿eñ ekologicznych.

Ja zaœ mam do opowiedzenia wiele historii o tym, jak dobro wspólne
pozwala rozwi¹zywaæ te problemy w sposób innowacyjny, ukierunkowany
na spo³ecznoœæ. Przebadawszy i opisawszy niezliczone przypadki „gro-
dzenia” dóbr wspólnych – kiedy to nasze wspólne bogactwo jest zaw³asz-
czane przez korporacje i obracane w drogi towar dla nielicznych – zrozu-
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mia³em, ¿e ignorancja dotycz¹ca dobra wspólnego jest niebezpieczna.
Umo¿liwia bowiem „prywatn¹ grabie¿ naszego wspólnego bogactwa”, jak
uj¹³em to w podtytule swojej pierwszej ksi¹¿ki Cicha kradzie¿.

Mamy tak niewiele pojêæ, by nazywaæ patologie rynków, i równie ma³o
dla realnych alternatyw opartych na dobru wspólnym. Mam nadziejê, ¿e
kiedy nadamy nazwy dobrom wspólnym, nauczymy siê je odzyskiwaæ.
Mo¿emy znaleŸæ zdrow¹ perspektywê postrzegania ograniczeñ rynków
i nauczyæ siê, jak uczestniczyæ wraz z innymi w przekszta³caniu kolejnych
dóbr we wspólne. Mo¿emy zebraæ z tego liczne po¿ytki: gospodarcze, spo-
³eczne, polityczne, obywatelskie, estetyczne, a nawet duchowe, których
nie da siê kupiæ w sklepie.

Martwi mnie tak wiele nieporozumieñ naros³ych wokó³ pojêcia do-
bra wspólnego. Z tego powodu chcê wyjaœniæ, dlaczego historia dóbr
wspólnych i zbudowana na nich wizja polityczna daj¹ powód do optymi-
zmu. Rozwijaj¹c teoriê wartoœci bogatsz¹ ni¿ ta oferowana przez klasyczn¹
ekonomiê, chcê pokazaæ, jak dobra wspólne mog¹ z³agodziæ nasze k³o-
poty gospodarcze. Nie jest to temat na bezu¿yteczn¹ dysputê akade-
mick¹, lecz problem praktyczny do pilnego rozwi¹zania, poniewa¿ zbyt
du¿o ¿ycia politycznego i gospodarczego na œwiecie krêci siê wokó³ ¿ar-
³ocznych rynków oraz spowodowanych przez nie szkód w œrodowisku
naturalnym i spo³ecznym.

Niezliczone rzeczywiste dobra wspólne: zasoby naturalne, informa-
cja w sieci, ¿ycie obywatelskie – s¹ pe³nym ¿ycia przeciwieñstwem powy¿-
szego.Dobra wspólne ³¹cz¹ w ca³oœæ produktywnoœæ gospodarcz¹, wspó³-
pracê spo³eczn¹, osobiste zaanga¿owanie i etyczny idealizm. Reprezen-
tuj¹ praktyczny paradygmat samopomocy i wspólnej korzyœci. Dobro wspól-
ne to równoleg³a ekonomia i równoleg³y porz¹dek spo³eczny, który bez
ha³aœliwego marketingu pokazuje, ¿e inny œwiat jest mo¿liwy. Co wiêcej,
mo¿emy go sami ju¿ dziœ zbudowaæ.

Dobro wspólne niesie wielk¹ obietnicê odnowienia dysfunkcyjnych
rz¹dów i zreformowania drapie¿czych rynków. Mo¿e nam pomóc w opano-
waniu naszej nadmiernie skomercjalizowanej kultury konsumpcji i we wpro-
wadzeniu nowych form „zielonych rz¹dów” pozwalaj¹cych chroniæ œrodo-
wisko. W czasach, gdy demokracja przedstawicielska sta³a siê pstrokat¹
gr¹ pozorów, rz¹dzon¹ przez wielki pieni¹dz lub wyobcowan¹ biurokra-
cjê, dobro wspólne daje nowe, nieoderwane od realnego ¿ycia formy
wspó³uczestniczenia i odpowiedzialnoœci, mog¹ce naprawdê zmieniæ ¿ycie
ludzi.

Muszê podkreœliæ, ¿e dobro wspólne to nie „strategia komunikacji”,
któr¹ tak ukochali szefowie najró¿niejszych kampanii, ¿adna ideologia ani
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dogmat. Nie jest te¿ ono nowym szyldem dla „interesu publicznego”. To
rodzaj filozofii politycznej wraz ze specyficznym podejœciem praktycznym
i jeszcze czymœ (jak zobaczymy w Rozdziale 9), gdy¿ anga¿uje nas w pe³ni
naszej z³o¿onej ludzkiej natury.

Jako paradygmat dobro wspólne obejmuje praktyczne, ewoluuj¹ce
modele samowystarczalnoœci i opieki nad zasobami. £¹czy przy tym aspekty
ekonomiczne i spo³eczne, zbiorowe i indywidualne. Ma humanistyczny rdzeñ,
ale z ca³¹ pewnoœci¹ jest te¿ form¹ polityki, gdy¿ dzia³anie na rzecz dobra
wspólnego mo¿e wywo³aæ ostre starcia z duopolem Pañstwa – Rynku.

Pañstwo i Rynek, niegdyœ obszary œciœle od siebie oddzielone moral-
nie i politycznie, przekszta³ci³y siê w rodzeñstwo, bliŸniêta syjamskie; œci-
s³y sojusz ze wspóln¹ wizj¹ postêpu technicznego, dominacji wielkich firm
oraz nieograniczonego wzrostu gospodarki i konsumpcji. Kommonersi3

zrozumieli, ¿e to nie tylko u³omna moralnie i duchowo niezadowalaj¹ca
wizja ludzkoœci: to szalona, utopijna fantazja, pozbawiona jakiejkolwiek rów-
nowagi ekologicznej. To zwietrza³y bo¿ek niezdolny do wymuszenia sza-
cunku, który kiedyœ uwa¿a³ za nale¿ny sobie.

W odpowiedzi dobro wspólne rozwija ca³kiem odmienn¹ wizjê ludz-
kiej etyki i spe³nienia oraz zachêca nas do tworzenia w³asnych stylów eman-
cypacji – oddolnych i autonomicznych. Dobro wspólne nie interesuje siê
partyjniactwem, ortodoksj¹ polityczn¹ ani wyobcowanymi, scentralizowa-
nymi instytucjami. Buduje od zera. Jak to uj¹³ R. Buckminster Fuller: „Aby
coœ zmieniæ, zbuduj now¹ wersjê, która uczyni stary model zbêdnym”4 .

To w³aœnie czyni¹ kommonersi na ca³ym œwiecie. S¹ pionierami no-
wych form produkcji, bardziej odpowiedzialnych i otwartych form rz¹dze-
nia siê, innowacyjnych form technologii i kultury, zdrowszych i bardziej atrak-
cyjnych sposobów ¿ycia. To cicha rewolucja – samoorganizuj¹ca, zró¿ni-
cowana i prospo³eczna. Pragmatyczna i zarazem idealistyczna, dorywczo
tylko – jak dot¹d – anga¿uj¹ca siê w mikro- i makropolitykê g³ównego nur-
tu. Wci¹¿ siê rozrasta, choæ nie budzi zazwyczaj zainteresowania main-
streamowych mediów ani politycznego establishmentu. Ró¿norodne po-
nadnarodowe plemiona kommonersów odnajduj¹ siê i nawi¹zuj¹ kontak-
ty, tworz¹c coraz szersz¹ sieæ. Koordynuj¹ swoj¹ pracê i swoje myœlenie,
rozwijaj¹ sposoby dbania o dobro wspólne w obliczu rosn¹cej dysfunkcji
i antydemokratycznej paranoi Pañstwa – Rynku.

3 Kommonersi – osoby wspó³tworz¹ce dobro wspólne lub dzia³aj¹ce na rzecz
tego dobra (ang. commons).

4 Oryg.: You never change things by fighting the existing reality. To change
something, build a new model that makes the existing model obsolete.
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Mam nadziejê, ¿e podczas naszego lotu bêdê móg³ wyjaœniæ odœwie-
¿aj¹c¹ logikê i spo³eczn¹ dynamikê dobra wspólnego, które obecnie ujaw-
niaj¹ tak wiele ró¿norodnych aspektów. Obiecujê przedstawiaæ temat zwiêŸ-
le, przystêpnie i interesuj¹co – pokazaæ niuanse i nierozwi¹zane wci¹¿
problemy wymagaj¹ce g³êbszej uwagi. Poznamy nieznan¹ historiê dobra
wspólnego, rozprawimy siê z oszczerstwem znanym jako „tragedia wspól-
nego pastwiska” i zobaczymy, jak obecne pokolenie badaczy i dzia³aczy
spo³ecznych ponownie odkry³o dobro wspólne.

Przeœledzimy, jak dobro wspólne generuje wa¿ne pytania dotycz¹ce
rynku, w³asnoœci prywatnej i wartoœci oraz jak proponuje ca³kiem odmien-
ne od dotychczasowych podstawy nowej ekonomii politycznej. W najg³êb-
szym sensie dobro wspólne siêga znacznie poza p³aszczyznê gospodarki
oraz mikro- i makropolityki. W Rozdziale 10 poka¿ê, ¿e kieruje nas ono
w stronê ca³kiem nowych koncepcji ludzkiego bytu (ontologii) i wiedzy (epi-
stemologii), ró¿ni¹cych siê znacznie od tego, do czego jesteœmy przyzwy-
czajeni. Dobro wspólne wprowadza nowe modele moralnoœci, zachowañ
i ludzkich aspiracji, wykraczaj¹cych daleko poza te, których uczy nas zwul-
garyzowana ekonomia.

¯adna analiza dobra wspólnego nie bêdzie pe³na bez przegl¹du ró¿-
norakich form „grodzeñ” wyw³aszczaj¹cych spo³ecznoœci, dewastuj¹cych
œrodowisko i kulturê. Wszystkie przestrzenie naszych dóbr wspólnych:
woda, ziemia, lasy, ³owiska, bioró¿norodnoœæ, twórczoœæ, informacja, prze-
strzeñ publiczna, kultury tuziemcze, s¹ oblê¿one. Jest jednak dobra wia-
domoœæ: kommonersi – wbrew szalej¹cej prywatyzacji – broni¹ dobra wspól-
nego z godn¹ uwagi determinacj¹ i kreatywnoœci¹. Na nastêpnych stro-
nach poznamy niektóre bardziej interesuj¹ce i u¿yteczne koncepcje: licen-
cje „copyleft” na oprogramowanie i dzie³a kultury; wspó³praca w sieci i inne
rodzaje produkcji partnerskiej; dobra wspólne spo¿ywców wspó³dziel¹cych
wody, grunty rolne i inne zasoby naturalne; organizacje powiernicze, za-
rz¹dzaj¹ce wielkoskalowymi zasobami naturalnymi; lokalne systemy ¿yw-
noœciowe ³¹cz¹ce zaanga¿owanie spo³ecznoœci lokalnej z dystrybucj¹ po-
przez rynek i wiele innych.

Kiedy patrzymy z szerszej perspektywy, widzimy rozproszone w hi-
storii i polityce przypadki dobra wspólnego krystalizuj¹ce siê w spójny nowy
paradygmat. Niektórzy z nas s¹dz¹, ¿e nadci¹ga renesans dobra wspól-
nego. Wydana ostatnio ksi¹¿ka The Wealth of the Commons: A World
Beyond the Market and State, któr¹ wspó³redagowa³em z Silke Heifrich,
dokumentuje zapieraj¹ce dech w piersiach rozmach i ¿ywotnoœæ ruchów
uprawiaj¹cych i popieraj¹cych dobro wspólne. Dobro wspólne znajdziemy
dziœ w niemieckich ekowioskach, chilijskich wspólnotach rybackich, tysi¹-
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cach wolnych i otwartych periodyków naukowych, eksploduj¹cej liczbie
lokalnych walut alternatywnych i ogródkach miejskich, w których bujnie
wzrastaj¹ roœliny jadalne – i wiêzi spo³eczne.

Wszystkie te dzia³ania œwiadcz¹ o tym (dodatkowo podkreœla to kry-
zys 2008 roku), ¿e dominuj¹ce dogmaty rynkowego indywidualizmu, w³a-
snoœci prywatnej oraz neoliberalizmu nie zapewniaj¹ – i nie zapewni¹ –
koniecznej zmiany. Nawet tradycyjni rzecznicy reform, liberalizmu i socjal-
demokracji, zmartwieni nadu¿yciami ze strony rynków, a tak¿e niew³aœci-
wym postêpowaniem rz¹dów, nie umiej¹ sobie wyobraziæ nowych œcie¿ek
prowadz¹cych ku œwietlanej przysz³oœci. S¹ zbyt uwik³ani w kulturê i kon-
cepcje Pañstwa – Rynku i zbyt s³abi lub naiwni wobec presji kapitalizmu
finansowego, by móc uprawiaæ nowe formy rz¹dzenia i budowaæ nowe
instytucje spo³eczne. Wspó³czeœni libera³owie i socjaldemokraci mog¹ twier-
dziæ, ¿e pragn¹ g³êbokiej spo³ecznej i politycznej transformacji. Gorzk¹
prawd¹ jest fakt, ¿e drepcz¹ w miejscu, ograniczaj¹c siê do walki o syne-
kury w³adzy.

Mam nadziejê, ¿e nasza podró¿ minie szybko. Zanim wyl¹dujemy,
rozwa¿ê jeszcze przysz³oœæ paradygmatu dobra wspólnego w konfrontacji
ze starzej¹cymi siê dogmatami ideologii neoliberalnej. Jak mo¿emy wy-
pleniæ teologiê „wolnego rynku”, która nie spe³nia swoich obietnic, nato-
miast blokuje konstruktywn¹ dyskusjê nad alternatywami? Nasz archaicz-
ny system pañstw narodowych i organizacji miêdzypañstwowych nie jest
w stanie zmobilizowaæ siê w takim stopniu, by w inteligentny sposób po-
dejœæ do ratowania powa¿nie zagro¿onego ekosystemu Ziemi. Jest te¿
odporny na rzeczywiste próby zwiêkszenia sprawiedliwoœci spo³ecznej
i poprawienia sposobu dystrybucji dóbr.

Ogromna i niepokoj¹ca dysfunkcja systemu neoliberalnego sk³ania
rzesze ludzi z Indii, W³och, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Brazylii, ze Stanów
Zjednoczonych i wielu innych krajów do organizowania siê za poœrednic-
twem internetu i budowania wspólnej wizji zmian. Nie jest to ani ideologicz-
na, ani utopijna fantazja. To „pe³zaj¹ca rewolucja” zmyœlnych, pragmatycz-
nych marzycieli, zdecydowanych stworzyæ pe³ne ¿ycia, funkcjonuj¹ce al-
ternatywy, aby za¿egnaæ liczne zagra¿aj¹ce nam obecnie katastrofy.

Byæ mo¿e czekaj¹ nas jeszcze turbulencje, ale na razie usi¹dŸcie
wygodnie i cieszcie siê lotem. Porozmawiajmy o dobru wspólnym.
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Rozdzia³ 1

Dobro wspólne odkryte na nowo

Mieszkanki Erakulapally – ma³ej wioski le¿¹cej o dwie godziny drogi
na zachód od Hajdarabadu w Indiach – najpierw roz³o¿y³y koc na pylistej
ziemi, a potem z wielk¹ uwa¿noœci¹ usypa³y na nim trzydzieœci kopczy-
ków kolorowych ostro pachn¹cych nasion: swój skarb. Dla tych kobiet,
nale¿¹cych do najni¿szej i najubo¿szej indyjskiej kasty dalitów, nasiona
to coœ bardzo szczególnego. To symbol ich wyzwolenia i uzdrowienia miej-
scowego ekosystemu. W³asnej produkcji nasiona pozwoli³y tysi¹com
kobiet z indyjskiego stanu Andra Pradesz uwolniæ siê od losu nisko op³a-
canych, zniewolonych wyrobniczek i przekszta³ciæ siê w dumne samo-
dzielne rolniczki.

W 2010 roku odwiedzi³em Erakulapally pod auspicjami Towarzystwa
Rozwoju Dekanu. Ceny ¿ywnoœci w Indiach ros³y wówczas w tempie
18 proc. rocznie, wywo³uj¹c g³ód i niepokoje spo³eczne. Ale 5000 kobiet
z Andra Pradesz oraz ich rodziny nie tylko dysponowa³y wystarczaj¹c¹ ilo-
œci¹ ¿ywnoœci na bie¿¹ce potrzeby – gotowa³y dwa posi³ki dziennie za-
miast jednego, co robi³y kiedyœ – lecz tak¿e zapewni³y sobie bezpieczeñ-
stwo ¿ywnoœciowe bez koniecznoœci polegania na genetycznie modyfiko-
wanych nasionach, uprawach monokulturowych, pestycydach, ekspertach
z zewn¹trz, dotacjach rz¹dowych i kapryœnych rynkach. Zdobycie przez
nie „niepodleg³oœci ¿ywnoœciowej” jest osi¹gniêciem tym bardziej godnym
uwagi, ¿e w licznych obszarach ¿ycia nale¿¹ one do wykluczonych, gdy¿
s¹ biednymi wiejskimi kobietami z kasty niedotykalnych.

Podczas Zielonej Rewolucji w latach szeœædziesi¹tych i siedemdzie-
si¹tych zachodnie rz¹dy i fundacje podjê³y wielki wysi³ek, aby uruchomiæ
wielkotowarow¹ produkcjê pszenicy i ry¿u w tak zwanych krajach rozwija-
j¹cych siê. Na krótk¹ metê pomog³o to ograniczyæ g³ód. Oznacza³o jedno-
czeœnie wprowadzenie odmian obcych wielu indyjskim ekosystemom, wy-
magaj¹cych u¿ywania drogich i niezwykle toksycznych pestycydów. Od-
miany te s¹ równie¿ bardziej wra¿liwe na suszê, a ich ceny rynkowe ule-
gaj¹ czêstym zmianom. Tragiczne w skutkach okaza³o siê wyparcie trady-
cyjnych odmian prosa uprawianych od wielu pokoleñ przez miejscowych
rolników. Wysokie koszty i czêste zachwiania cen upraw wielkotowaro-
wych oraz czêste klêski nieurodzaju i za³amania rynku sta³y siê w ostatniej
dekadzie przyczyn¹ 200 tysiêcy samobójstw wœród rolników.
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Kobiety z Erakulapally odkry³y, ¿e tradycyjne uprawy s¹ znacznie le-
piej ni¿ zachodnie odmiany przystosowane do pó³pustynnego regionu
Andhra Pradesh, lokalnego kalendarza opadów i miejscowych gleb. Aby
odtworzyæ tradycyjne rolnictwo oparte na bioró¿norodnoœci, musia³y zwró-
ciæ siê po pomoc do swoich matek i babek. OdnaleŸæ stare, prawie zapo-
mniane zapasy nasion na strychach i w rodzinnych skarbczykach, aby móc
je wysiaæ i rozmno¿yæ. Po wielu cyklach wegetacyjnych odtworzy³y w koñ-
cu tradycyjne lokalne rolnictwo „odmian mieszanych”. Polega ono na wy-
siewaniu na tym samym polu mieszanki szeœciu, siedmiu ró¿nych rodza-
jów nasion jako swego rodzaju „ekologicznego ubezpieczenia”. Niezale¿-
nie od iloœci i terminów opadów zawsze ziarna którejœ odmiany wzejd¹.
Niezale¿nie od pogody rodziny bêd¹ mia³y doœæ ¿ywnoœci, aby przetrwaæ –
bez potrzeby kupowania nasion modyfikowanych, pestycydów i nawozów
sztucznych.

Odtworzenie tradycyjnego rolnictwa nie by³o efektem transferu tech-
nologii ani rz¹dowych programów badawczych. Dokona³o siê poprzez sa-
modzielne i niezale¿ne odzyskanie tradycyjnej „wiedzy ludowej” i œwiado-
me rozwijanie wspó³pracy rolniczek przy wymianie nasion. W wioskach,
w których ta wymiana funkcjonuje, ka¿dy rolnik ma teraz pe³n¹ wiedzê
o u¿ywanych nasionach, a ka¿de gospodarstwo w³asny bank genów lub
w³asn¹ kolekcjê nasion.

„Nasze nasiona, nasza wiedza”, mówi¹ kobiety. Ka¿de ziarno jest
kapsu³k¹ ich wiedzy. Ziaren siê nie kupuje ani nie sprzedaje. Mo¿na je
tylko podarowaæ, po¿yczyæ lub wymieniæ na inne. Nie uwa¿a siê ich za
„czynnik ekonomiczny”. Wieœniacy maj¹ spo³eczny – niemal mistyczny –
stosunek do nasion, co umo¿liwi³o kobietom wyemancypowanie siê w sub-
telny, lecz istotny sposób. „Ka¿dy gatunek roœlin ma znaczenie w ¿yciu
kobiety”, powiedzia³ P.V. Satheesh z Towarzystwa Rozwoju Dekanu. „Na-
siona s¹ Ÿród³em godnoœci”.

Dzielenie siê nasionami w Andhra Pradesh ilustruje wa¿n¹ cechê
dóbr wspólnych: mog¹ siê one pojawiæ w dowolnym miejscu i w najbar-
dziej niesprzyjaj¹cych okolicznoœciach. Nie istnieje ¿adna lista tego, co
moglibyœmy uznaæ za dobro wspólne. Pojawia siê ono tam, gdzie jakaœ
spo³ecznoœæ decyduje siê zarz¹dzaæ kolektywnie pewnym zasobem,
uwzglêdniaj¹c przy tym równoœæ dostêpu do niego i po¿ytków z niego p³y-
n¹cych oraz zasadê utrzymania równowagi ekologicznej.

Tytu³ tego rozdzia³u: „Dobro wspólne odkryte na nowo”, zawiera
w sobie nieco ironii, gdy¿ dla setek milionów ludzi na ca³ym globie dobro
wspólne nigdy nie znik³o. Istnieje w ich codziennym ¿yciu od setek lat. Jest
dla nich Ÿród³em ¿ywnoœci, opa³u, wody, ryb, dzikich jagód i owoców, miê-
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sa oraz innych po¿ytków. Ale dobra wspólne, jak choæby te nale¿¹ce do
rdzennych Amerykanów i [innych] ludów tubylczych, s¹ czêsto – nawet
dzisiaj – uznawane za trywialne i „niewidzialne”, zgodnie z przekonaniem
wiêkszoœci ekonomistów, ¿e tylko rynki mog¹ zaspokoiæ nasze podstawo-
we potrzeby. Obecne ponowne odkrywanie dóbr wspólnych wskazuje jed-
nak na coœ ca³kiem innego. Ogarniête obsesj¹ rynku spo³eczeñstwa uprze-
mys³owione zaczynaj¹ sobie uœwiadamiaæ, ¿e rynek i pañstwo nie s¹ jedy-
nymi sposobami organizacji spo³eczeñstwa i zarz¹dzania zasobami.

Droga do zrozumienia dóbr wspólnych wymaga chêci myœlenia w ka-
tegoriach praktycznych, dostrze¿enia twórczego potencja³u relacji spo³ecz-
nych i zrezygnowania z poszukiwania abstrakcyjnych uniwersalnych i prze-
widywalnych „prawd”. Dobro wspólne dzia³a, gdy¿ ludzie ucz¹ siê i do-
œwiadczaj¹ zarz¹dzania w konkretny i niepowtarzalny sposób wynikaj¹cy
z danego zasobu. Wspó³pracuj¹ ze sob¹ i kochaj¹ ten las, to jezioro albo
ten kawa³ek ziemi rolnej. Istot¹ jest tu osobista relacja miêdzy ludŸmi a ich
zasobami.

Liczy siê te¿ historia. Szczególne okolicznoœci historyczne, konkretni
przywódcy, istniej¹ce normy kulturowe oraz inne czynniki dzia³aj¹ce w da-
nym momencie mog¹ mieæ decyduj¹ce znaczenie dla sukcesu danego
dobra wspólnego. Dobra wspólne trwaj¹ i rozwijaj¹ siê, poniewa¿ konkret-
ne grupy ludzi rozwijaj¹ w³asne szczególne dzia³ania spo³eczne i w³asny
system wiedzy dla zarz¹dzania swoimi zasobami. Ka¿de dobro wspólne
jest unikatowe, gdy¿ rozwija³o siê w relacji z unikatowym zasobem i oto-
czeniem, miejscow¹ histori¹ i indywidualn¹ tradycj¹.

Przyjrzyjmy siê nieprawdopodobnym okolicznoœciom, które da³y po-
cz¹tek jednemu z najbardziej popularnych programów komputerowych
w historii, dobru wspólnemu znanemu jako GNU/Linux.

W 1991 roku Linus Torvalds, 21-letni fiñski student, postanowi³ napi-
saæ swój w³asny system operacyjny. By³ to niewiarygodnie ambitny projekt,
gdy¿ systemy operacyjne s¹ szalenie rozleg³e i skomplikowane, wiêc tylko
wielkie korporacje mog¹ sobie pozwoliæ na ich produkcjê i rozpowszech-
nianie. Ale Torvalds mia³ doœæ kosztów i z³o¿onoœci Unixa, wiod¹cego sys-
temu operacyjnego dla du¿ych maszyn. Postanowi³ stworzyæ uniksopo-
dobny system dzia³aj¹cy na jego komputerze osobistym. Na szczêœcie
w tym czasie internet wchodzi³ w³aœnie w modê jako œrodowisko wymiany
poczty elektronicznej i plików. (WWW jeszcze wtedy nie by³o na œwiecie).

Torvalds opublikowa³ wczesn¹ wersjê systemu na jednym z forów
dyskusyjnych. W ci¹gu kilku miesiêcy setki ochotników dostarczy³y mu
u¿yteczne sugestie i fragmenty kodu. W ci¹gu kilku lat powsta³a spo³ecz-
noœæ kilkuset hakerów pracuj¹cych wspólnie nad nowym systemem. To-
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rvalds da³ mu nazwê Linux – od po³¹czenia swojego imienia Linus i nazwy
Unix. Kilka lat póŸniej, gdy tzw. j¹dro Linuksa po³¹czono z zestawem pro-
gramów znanym jako GNU (autorstwa Richarda Stallmana, za³o¿yciela
Fundacji Wolnego oprogramowania), ostatecznie narodzi³ siê nowy sys-
tem operacyjny dla komputerów osobistych: GNU/Linux, czêsto nazywany
po prostu Linuksem.

To by³o zadziwiaj¹ce i nieoczekiwane. Okaza³o siê, ¿e amatorzy mog¹
stworzyæ wysoce z³o¿one oprogramowanie, a poza tym, ¿e internet jest
doskona³¹ infrastruktur¹ dla wspó³pracy spo³ecznej. Wirtualna ochotnicza
spo³ecznoœæ hakerów, bez list p³ac i umów o dzie³o, zorganizowa³a siê
w sposób niewiarygodnie kreatywny, innowacyjny, merytokratyczny wokó³
linuksowego dobra wspólnego. Co wiêcej – to wci¹¿ dzia³a!

Eksperyment z Linuksem doprowadzi³ do powstania „produkcji part-
nerskiej opartej na dobrach wspólnych” – rodzaju wspó³pracy online, która
anga¿uje wielkie iloœci ludzi we wspó³pracê z u¿yciem otwartych platform
sieciowych. Model GNU/Linuks sta³ siê spo³ecznym wzorcem bêd¹cym
inspiracj¹ dla projektów w rodzaju Wikipedii (i setek mniej znanych wiki)
oraz otwartych czasopism naukowych, dziêki którym naukowcy przejmuj¹
od komercyjnych wydawców kontrolê nad w³asnymi publikacjami i dziel¹
siê nimi bez ograniczeñ. Linuks umo¿liwi³ te¿ powstanie innych innowacyj-
nych rozwi¹zañ, np.: spo³ecznych mediów; crowdfundingu i crowdsourcin-
gu (spo³ecznoœciowe rozwi¹zywanie problemów i zbieranie funduszy);
otwartych przedsiêwziêæ projektowo-produkcyjnych, takich jak Open Villa-
ge Construction Set (zestaw piêædziesiêciu niedrogich urz¹dzeñ i maszyn
rolniczych, budowanych na zasadach open source).

W Rozdziale 8 zobaczycie, ¿e eksperyment z Linuksem podwa¿y³
kilka pozornie nienaruszalnych zasad ekonomii. Pokaza³, ¿e interakcja ra-
cjonalnych, egoistycznych jednostek wchodz¹cych w relacje wymiany ryn-
kowej nie jest jedynym sposobem tworzenia bogactwa. Wiêcej, wykaza³,
¿e „bogactwo” jako takie jest czymœ wiêcej ni¿ bajeczn¹ sum¹ wartoœci
akcji, obligacji i gotówki. Rzeczywistym bogactwem mo¿e byæ te¿ zwiêk-
szanie zasobów spo³ecznoœci i szerokie spektrum wiêzi spo³ecznych two-
rz¹cych te zasoby. Historia Linuksa w osza³amiaj¹cy sposób udowadnia,
¿e dobra wspólne s¹ elementem naszej wspó³czesnej rzeczywistoœci i mog¹
byæ wysoce produktywne, praktyczne i efektywne.

Nie istnieje ¿adna recepta ani ¿aden przepis na tworzenie dóbr wspól-
nych. Widaæ to, gdy siê przeanalizuje poszczególne przypadki. Dobro wspól-
ne nie jest te¿ panaceum ani utopi¹. Kommonersi czêsto spieraj¹ siê miê-
dzy sob¹. Zdarzaj¹ siê starcia osobowoœci i wewnêtrzne dyskusje doty-
cz¹ce skutecznoœci i fair play. Mog¹ siê pojawiæ problemy dotycz¹ce struk-
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tur zarz¹dzania lub zewnêtrzne zak³ócenia polityczne. Istot¹ jest jednak
gotowoœæ do rozwi¹zywania trudnych problemów praktycznych: „Jak naj-
lepiej nawodniæ 20 hektarów, jeœli mamy ma³o wody?” lub „Jak sprawiedli-
wie przydzielaæ dostêp do wyczerpuj¹cego siê lokalnego ³owiska?”. Kom-
monersi nie obawiaj¹ siê stawiaæ czo³a bumelantom, wandalom i pasa¿e-
rom na gapê – wszystkim, którzy pragn¹ czerpaæ korzyœci, nie ponosz¹c
¿adnej odpowiedzialnoœci z tego tytu³u.

Sednem dobra wspólnego jest praktyczny paradygmat samozarz¹-
dzania, zarz¹dzania zasobami i godziwego ¿ycia. Czêsto kommonersi po-
trafi¹ wynegocjowaæ miêdzy sob¹ satysfakcjonuj¹ce decyzje umo¿liwiaj¹-
ce optymaln¹ realizacjê wspólnych celów bez odwo³ywania siê do pomocy
rynku lub biurokracji rz¹dowej. Walcz¹ o stworzenie jak najlepszych struk-
tur zarz¹dzania wspólnym dobrem, procedur wypracowywania efektywnie
dzia³aj¹cych zasad i norm. Rozumiej¹ koniecznoœæ ustanawiania skutecz-
nych praktyk zapobiegaj¹cych nadmiernej eksploatacji wspólnego lasu,
jeziora i pól uprawnych. Rytualizuj¹ i uwewnêtrzniaj¹ zbiorowe nawyki oraz
etykê opiekuñstwa, co z czasem tworzy wspania³¹ kulturê spo³ecznoœciow¹.

Nieustannym wyzwaniem jest przeciwdzia³anie tendencji niektórych
ludzi do wy³amywania siê z kontraktu spo³ecznego i podwa¿ania zasad
przynosz¹cych korzyœci ca³ej spo³ecznoœci. Skutkiem bowiem mo¿e siê
staæ ci¹gniêcie prywatnych zysków z dobra wspólnego lub – co gorsza –
chaotyczna masowa eksploatacja prowadz¹ca do zniszczenia zasobu.
Nauki spo³eczne okreœlaj¹ to zjawisko jako „problemy kolektywnego dzia-
³ania”, przyk³adaj¹ du¿¹ wagê do badañ nad nimi i szukaj¹ dla nich rozwi¹-
zañ. Tym tematem zajmiemy siê w Rozdziale 2.

Wa¿ne jest zrozumienie, ¿e dobra wspólne to nie s¹ po prostu „rze-
czy” albo „zasoby”. Osoby niezajmuj¹ce siê teori¹ dobra wspólnego czê-
sto pope³niaj¹ ten b³¹d. Czasem dlatego, ¿e s¹ ekonomistami i próbuj¹
wszystko obiektywizowaæ. A czasem dlatego, ¿e jako kommonersi s¹dz¹,
i¿ wystarczy, by dany zasób by³ zarz¹dzany wspólnie (nazywam to „aspiro-
waniem do dobra wspólnego”). Z pewnoœci¹ w sk³ad dobra wspólnego
wchodz¹ materialne i niematerialne zasoby wszelkiego rodzaju. Jednak
dobro wspólne jest przede wszystkim paradygmatem ³¹cz¹cym dan¹ spo-
³ecznoœæ i zestaw dzia³añ spo³ecznych, wartoœci i norm, u¿ywanych do
zarz¹dzania zasobem. Innymi s³owy, zasób + spo³ecznoœæ + zestaw proto-
ko³ów spo³ecznych = dobro wspólne. Dopiero te trzy elementy tworz¹ zin-
tegrowan¹, wspó³zale¿n¹ ca³oœæ dobra wspólnego.

Maj¹c tak¹ perspektywê widzenia, nie pytamy, czy Jezioro Ró¿owe
w Senegalu lub bazy genomów w internecie s¹ dobrem wspólnym. Pyta-
my, czy okreœlona spo³ecznoœæ ma motywacjê do zarz¹dzania danym za-
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sobem jako dobrem wspólnym i czy jest w stanie wypracowaæ zasady,
normy i egzekwowalne sankcje, ¿eby to zadzia³a³o. Takie sformu³owanie
pytania pozwala zobaczyæ, jak nieprawdopodobne rodzaje zasobów mog¹
byæ zarz¹dzane metod¹ dobra wspólnego.

Pewien klan wspaniale umiêœnionych surferów z pó³nocnego wybrze¿a
wyspy Oahu na Hawajach ³¹czy namiêtnoœæ do wielkich fal na pla¿y Ban-
zai Pipeline Beach. Pipeline to Mount Everest surfingu – miejsce, w którym
najlepsi pojawiaj¹ siê, aby udowodniæ swoje mêstwo i wysoki poziom zdo-
bytych umiejêtnoœci. Nie dziwi wiêc, ¿e istnieje wœród nich ostra konkuren-
cja o to, kto ma prawo do surfowania na jakiej fali – i ¿e nie cierpi¹ outside-
rów lekcewa¿¹cych protokó³ surfingowy wypracowany przez miejscow¹
wspólnotê. „To niebezpieczne miejsce. Bez zasad i kontroli spo³ecznoœci
panowa³by tu ca³kowity chaos”, powiedzia³ reporterowi New York Timesa
Randy Rarick, dyrektor zawodów Vans Triple Crown of Surfing. Inny surfer
podkreœli³: „(…) skutki zderzenia siê z kimœ czy spadniêcia z deski mog¹
byæ bardzo powa¿ne”.

Surferzy rozwi¹zali ten problem. Utworzyli Wolfpak – samorz¹dny
kolektyw zarz¹dzaj¹cy dostêpem do ukochanego przez nich rzadkiego
zasobu – wielkich fal. Cz³onkowie Wolfpaku wypracowali przez lata zasa-
dy uporz¹dkowanego, bezpiecznego i sprawiedliwego dostêpu do fal,
a tak¿e dbania o swoj¹ spo³ecznoœæ. Decyduj¹, kto mo¿e korzystaæ z któ-
rej fali i karz¹ naruszenia kodeksu etykiety surfingowej. Isaiah Helekunihi
Walker, profesor historii, pisz¹cy o kulturze surfingu na Wybrze¿u Pó³noc-
nym, zauwa¿a: „Dla Hawajczyków szacunek jest wa¿n¹ koncepcj¹, zw³asz-
cza w relacji cz³owieka i oceanu”. Kiedy na pla¿ê Pipeline przybywaj¹ sur-
ferzy z Australii i Afryki Po³udniowej i pyszni¹ siê swymi umiejêtnoœciami,
miejscowym niezbyt siê to podoba.

Wœród surferów dochodzi³o czasem do konfliktów, szczególnie miê-
dzy miejscowymi a przybyszami. Pojawia siê wiêc interesuj¹cy problem:
kto jest bardziej uprawniony do opieki nad falami na Pipeline Beach? Miej-
scowi fani surfingu czy mo¿e w³adze lokalne, z mocy prawa maj¹ce nad-
zór nad pla¿¹? Czy interesy lokalnych surferów powinny mieæ pierwszeñ-
stwo przed potrzebami przybyszów? Czyje w koñcu jest to dobro wspól-
ne? Jakie s¹ najbardziej sprawiedliwe i skuteczne sposoby jego ochrony?

Kodeks Wolfpaku przypomina dzia³ania niektórych spo³ecznoœci s¹-
siedzkich w Bostonie, które wypracowa³y w³asne sposoby zarz¹dzania
miejscami parkingowymi podczas zimy. Kiedy œnieg zasypuje Boston, znacz-
nie trudniej znaleŸæ na ulicy miejsce do parkowania. To ciê¿ki czas dla
wszystkich niemieszkaj¹cych w jednorodzinnych domach z gara¿em.
W niektórych miejscach Bostonu mieszkañcy uznali, ¿e ci, którzy zadali
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sobie trud odœnie¿enia w³asnorêcznie kilku metrów kwadratowych pod
swój samochód, maj¹ prawo parkowaæ tam a¿ do roztopów. Ludzie za-
znaczaj¹ swoje prawo do miejsca, pozostawiaj¹c na nim zardzewia³e krze-
s³o ogrodowe albo inny sterany wiekiem sprzêt, jeœli akurat parkuj¹ gdzieœ
indziej.

Nierzadko ludzie z zewn¹trz próbuj¹ usun¹æ taki znak i zaparkowaæ
na odœnie¿onym miejscu. Bywa te¿, ¿e któryœ z s¹siadów próbuje wœlizn¹æ
siê na cudze miejsce. Jest to przyczyn¹ konfliktów i przepychanek, gdy¿
spo³ecznoœæ stara siê egzekwowaæ swoje niepisane prawa.

Profesor Ostrom powiedzia³a mi kiedyœ, ¿e to w³aœnie jest dobro wspól-
ne. By³em zdezorientowany. Jak to? Dlaczego? Wyt³umaczy³a mi, ¿e s¹-
siedzkie zasady parkowania podczas opadów œniegu ukazuj¹ „[…] wspól-
ne rozumienie alokacji praw u¿ywania rzadkich zasobów”, i ¿e w tym sen-
sie jest to dobro wspólne. Wolfpak oraz przydzielanie dostêpu do wielkich
fal i bostoñskie zasady parkowania na dobrach wspólnych s¹ przyk³adami
udanego samozarz¹dzania.

Z punktu widzenia rz¹du, s¹siedzkie „parkingowe dobro wspólne” jest
przyk³adem „brania spraw we w³asne rêce”. Rz¹dy bywaj¹ zazdrosne
o w³adzê i wrogie wobec najmniejszych nawet naruszeñ swojego monopo-
lu na okreœlanie i egzekwowanie oficjalnych zasad. Z drugiej strony, przy-
k³ady z Hawajów i Bostonu pokazuj¹, jak dobro wspólne potrafi zapewniæ
³ad i zarz¹dzanie tam, gdzie rz¹d i prawo pañstwowe nie potrafi¹. Bostoñ-
skie miejskie p³ugi œnie¿ne mog¹ byæ nieskuteczne przy odœnie¿aniu miejsc
parkingowych, a miejski system kontroli parkowania zim¹ mo¿e byæ nie-
wydolny lub zbyt kosztowny. W³adze Hawajów mog¹ nie chcieæ przydzieliæ
ratownika ani policjanta do patrolowania Banzai Pipeline Beach (pozosta-
wiaj¹c lukê w systemie w³adzy?), a mo¿e te¿ te sprawy wydaj¹ siê biuro-
kratom zbyt abstrakcyjne albo b³ahe.

A kommonersi? Maj¹ oni czêsto g³êbokie zasoby wiedzy, wyobraŸni,
zaradnoœci i zaanga¿owania. Ich nieformalne zarz¹dzanie mo¿e, tak na-
prawdê, przerosn¹æ skutecznoœci¹ formalny rz¹d.

Sta³e negocjowanie miêdzy kommonersami przeradza siê z czasem
w zwyczaj. Zwyczaj ten staje siê rodzajem niewidzialnego prawa miejsco-
wego. Prawo miejscowe ma swój pocz¹tek w nieformalnych, wspólnoto-
wych obszarach spo³eczeñstwa: kawiarniach, szko³ach, pla¿ach, ulicach,
i staje siê Ÿród³em skutecznego ³adu i swojej w³asnej moralnej legitymacji.
Normy spo³eczne, takie jak zasady ustawiania siê w kolejce (i karania tych,
którzy chc¹ siê przepchn¹æ bez kolejki) oraz etykiety przy stole (nie bierze-
my ostatniej porcji) s¹ rodzajem biernego dobra wspólnego, które wiêk-
szoœæ z nas uwewnêtrzni³a jako normê: „Tak siê robi – tak siê nie robi”.
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Stanowi¹ ukryt¹ wersjê dobra wspólnego reguluj¹cego dostêp do ograni-
czonych zasobów.

Opisane wy¿ej dobra wspólne pojawi³y siê spontanicznie, bez wska-
zówek lub nadzoru scentralizowanych instytucji albo pañstwa. Ka¿de z nich
s³u¿y wiêkszemu wspólnemu celowi, daj¹c zarazem uczestnikom osobi-
ste korzyœci. ¯adne z nich nie jest napêdzane ¿¹dz¹ zysku ani sukcesu
osobistego, w ka¿dym razie – nie bezpoœrednio. W wiêkszoœci przypad-
ków rynek jest obecny marginalnie. W dobrach wspólnych produkuje siê
i zarz¹dza tak¿e wtedy, gdy ca³kiem brak bezpoœredniego zaanga¿owania
pañstwa albo rynku.

Piêkno odkrytego na nowo paradygmatu dobra wspólnego le¿y
w jego ogólnoœci i szczegó³owoœci zarazem. Zawiera on kilka ogólnych
zasad, jak demokracja partycypacyjna, przejrzystoœæ, uczciwoœæ, osobisty
dostêp do po¿ytków – w praktyce natomiast przejawia siê w bardzo indywi-
dualnych i specyficznych formach. To w³aœnie powód, dla którego moim
ulubionym porównaniem dla dóbr wspólnych jest DNA. Naukowcy twierdz¹,
¿e genialn¹ cech¹ DNA jest jego „niedostateczna specyfikacja”, tak ¿e kod
¿ycia mo¿e siê ³atwo adaptowaæ do warunków lokalnych. DNA nie jest ani
zafiksowane raz na zawsze, ani deterministyczne. Jest zmienne i adapta-
tywne. Zmienia siê i wzrasta. Dobro wspólne jest jak ¿ywy organizm wspó³-
ewoluuj¹cy ze swoim œrodowiskiem i kontekstem. Dostosowuje siê do
miejscowych warunków. Zarz¹dzanie leœnym dobrem wspólnym w Ver-
mont bêdzie zapewne ca³kiem inne ni¿ w Nepalu lub w Niemczech – bo
miejscowe ekosystemy, gatunki drzew, ekonomia, historia kultury i wiele
innych czynników znacznie siê ró¿ni¹. A jednak dobra wspólne w tych
wszystkich miejscach s¹ takie same: stabilne systemy zarz¹dzania wspó³-
dzielonymi zasobami za pomoc¹ uczciwych metod dla wspólnej korzyœci
uczestników. To w³aœnie ucieleœniona w dobrach wspólnych zasada „zró¿-
nicowania w jednoœci” czyni paradygmat dobra wspólnego tak potê¿nym
i uniwersalnym – i tak niezrozumia³ym dla konwencjonalnych ekonomi-
stów i polityków.

Tym, co konstytuuje dobro wspólne, jest decyzja danej spo³ecznoœci,
aby wprowadziæ do praktyki spo³ecznej zarz¹dzanie wspólnym zasobem
dla wspólnych korzyœci. Mo¿na to nazwaæ „uwspólnieniem”5 . Peter Line-
baugh, wielki historyk dobra wspólnego, zauwa¿y³: „Nie ma dobra wspól-
nego bez uwspólnienia”6 . Nale¿y zawsze o tym pamiêtaæ, gdy¿ uwydatnia
to fakt, ¿e w dobru wspólnym nie chodzi tylko o zasoby; chodzi przede

5 Angielski termin „The commons” i pochodny od niego „commoning”.
6 Oryg.: There is no commons without commoning.
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wszystkim o praktykê spo³eczn¹ i wartoœci, jakie tworzymy, aby zarz¹dzaæ
wspólnymi zasobami.

Uwspólnienie to rodzaj busoli moralnej, spo³ecznej i politycznej. Sta-
le pokazuje kierunek, w jakim rozwija siê dobro wspólne. Kiedy ludzie wspó³-
dzia³aj¹, dziel¹c doœwiadczenia i zasady, buduj¹c zasoby wiedzy praktycz-
nej i tradycji, pojawia siê efektywny system relacji spo³ecznych. Zapewnia
on trwa³y wzorzec przep³ywu energii spo³ecznej, która mo¿e ogromnie wiele
zdzia³aæ. Zapewnia równie¿ sta³e korzyœci dla spo³ecznoœci. W tym ujêciu
dobro wspólne przypomina si³owe pole energii spo³ecznej i moralnej. Mo¿e
byæ ono niewidoczne dla obserwatora nieuprzedzonego o jego istnieniu,
wiêc jego efekty przypominaj¹ czasem czary. Spójrzmy jednak prawdzie
w oczy: dobro wspólne to uniwersalny system organizacji przep³ywu twór-
czej, produktywnej energii spo³ecznej.
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Rozdzia³ 2

Tyrania mitu „Tragedii”

WyobraŸmy sobie pastwisko otwarte dla wszystkich...
Przez co najmniej jedno pokolenie sama idea dobra wspólnego by³a

marginalizowana i odrzucana jako mylna metoda zarz¹dzania zasobami –
tak zwana „tragedia wspólnego pastwiska”. W krótkim, ale maj¹cym wielki
wp³yw na opiniê publiczn¹ eseju, który ukaza³ siê w czasopiœmie Science
w 1968 roku, ekolog Garrett Hardin opowiedzia³ na nowo historiê wspólne-
go pastwiska, nadawszy jej chwytliwy tytu³.

Tragedia wspólnego pastwiska rozwija siê tak oto – pisa³ Harding,
proponuj¹c czytelnikom, aby wyobrazili sobie otwarte pastwisko. Nale¿y
oczekiwaæ, ¿e ka¿dy pasterz bêdzie siê stara³ utrzymywaæ na wspólnym
pastwisku jak najwiêcej zwierz¹t. Takie podejœcie mo¿e siê sprawdzaæ przez
setki lat, kiedy wojny plemienne, kradzie¿e oraz choroby utrzymuj¹ liczeb-
noœæ ludzi i zwierz¹t poni¿ej granicy pojemnoœci pastwiska. Ostatecznie
jednak nadchodzi dzieñ zliczenia, czyli dzieñ, w którym oczekiwana stabil-
noœæ spo³eczna staje siê faktem. Od tej chwili logika wspólnego pastwiska
nieub³aganie prowadzi do tragedii. Ka¿dy pasterz – jako racjonalista – sta-
ra siê maksymalizowaæ swój osobisty zysk. Jawnie lub skrycie, œwiadomie
lub nieœwiadomie zadaje sobie pytanie: „Jaka bêdzie moja korzyœæ, jeœli
dodam do swojego stada kolejne zwierzê?”. [...]

Myœl¹cy racjonalnie pasterz dojdzie do wniosku, ¿e jedyne sensow-
ne podejœcie polega na tym, by dodawaæ do stada kolejne zwierzêta. Ale
do takiego samego wniosku dojd¹ wszyscy pasterze korzystaj¹cy ze wspól-
nego pastwiska. I z tego wynika tragedia. System sk³ania ka¿dego uczest-
nika, aby zwiêksza³ swoje stado bez ograniczeñ – na pastwisku o ograni-
czonej przestrzeni. Ka¿dy pasterz ma zatem na wzglêdzie swój indywidu-
alny zysk – w spo³ecznoœci, która wierzy w swobodny dostêp do wspólne-
go pastwiska. I to wspólne pastwisko doprowadza wszystkich do ruiny.

Tragedia wspólnego pastwiska to jedna z podstawowych koncepcji
wbijanych w g³owy studentom ni¿szych lat – przynajmniej na wydzia³ach
ekonomii. Uznaje siê j¹ za jedn¹ z podstaw ekonomii. To lekcja nios¹ca
ostrze¿enie, ¿e niemo¿liwa jest jakakolwiek dzia³alnoœæ kolektywna. Gdy
studenci wys³uchaj¹ tego rytualnego ostrze¿enia, profesor szybko prze-
chodzi do g³ównej atrakcji – zaprezentowania zalet w³asnoœci prywatnej
oraz wolnego rynku. „Oto nareszcie” – obwieszcza – „mo¿emy przezwy-
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ciê¿yæ ponur¹ tragediê wspólnego pastwiska”. Katechizm jest kompletny:
wolnoœæ osobista, w³asnoœæ prywatna i handlowanie ni¹ na wolnym rynku
s¹ jedyn¹ drog¹ do osobistego szczêœcia i pomyœlnoœci spo³ecznej. Indivi-
dual freedom to own and trade private property in open markets…

Hardin tak wyjaœnia ow¹ logikê: mo¿emy przeciwstawiæ siê tragedii
wspólnego pastwiska, je¿eli wykorzystamy „wzajemny przymus, uzgod-
niony wspólnie przez wiêkszoœæ ludzi, których dotyczy problem”. Dla niego
najlepsza jest „instytucja w³asnoœci prywatnej wraz z prawem dziedzicze-
nia”. Hardin przyznaje, ¿e nie jest to idealnie sprawiedliwa alternatywa,
i twierdzi, ¿e darwinowska selekcja naturalna jest najskuteczniejsza. Pi-
sze: „[...] ci, którzy s¹ biologicznie sposobniejsi, aby byæ opiekunami w³a-
snoœci i w³adzy, powinni dziedziczyæ jej wiêcej [...]”. Dodaje, ¿e zgadzamy
siê na tak niedoskona³y porz¹dek prawny, bo „[...] nie jesteœmy przekonani
w tym momencie, ¿e ktokolwiek wymyœli³ lepszy system. Alternatywa, czyli
wspólne pastwisko, jest zbyt przera¿aj¹ca, aby j¹ rozpatrywaæ. Niespra-
wiedliwoœæ jest lepsza od ogólnej ruiny”.

Konserwatywni ekonomiœci i ideolodzy (czêsto s¹ to te same osoby)
rzucili siê na te libertariañskie rozwa¿ania jak kot na walerianê. Esej Hardi-
na jest dla nich przypowieœci¹ ewangeliczn¹, potwierdzaj¹c¹ podstawowe
za³o¿enia neoliberalnej ideologii akademickiej. I tak potwierdza ona wa¿-
noœæ „wolnego rynku” i usprawiedliwia prawo bogatych do ich bogactwa.
Wspiera indywidualne prawa i w³asnoœæ prywatn¹ jako kamieñ wêgielny
myœli ekonomicznej i politycznej. Ludzie prawdopodobnie bêd¹ gotowi wzi¹æ
na siebie odpowiedzialnoœæ za opiekê nad zasobami, jeœli zagwarantuje
siê im w³asnoœæ prywatn¹ i dostêp do wolnego rynku. W ten sposób mo¿-
na unikn¹æ tragicznego rezultatu: „ca³kowitej ruiny”. W tej narracji wadli-
woœæ dobra wspólnego zlewa siê z wadliwoœci¹ rz¹du choæby za spraw¹
sugestii, ¿e rz¹d – jeden z kilku znanych reprezentantów dobra wspólnego
– tak¿e podlega paradygmatowi „tragedii”. (To sedno Teorii Wyboru Pu-
blicznego, w której u¿ywa siê typowej logiki ekonomicznej do mówienia
o problemach z dziedziny nauk politycznych).

Przez kilka ostatnich dekad tragedia wspólnego pastwiska zapuœci³a
korzenie w myœleniu ekonomicznym jako truizm. Esej Hardina sta³ siê
w USA podstaw¹ edukacji studentów ni¿szych lat nie tylko ekonomii, ale
tak¿e nauk politycznych i spo³ecznych, socjologii oraz innych wydzia³ów. Nic
dziwnego, ¿e tak wielu ludzi traktuje dobro wspólne z tak bezrefleksyjnym
lekcewa¿eniem. Dla nich dobro wspólne równa siê chaos, ruina i upadek.

W ca³ej tej opowieœci jest tylko jeden znacz¹cy brak. Otó¿ nie ma
tam mowy o dobrach wspólnych. Fikcyjny scenariusz, jaki przedstawi³
Hardin, opisuje pastwisko bez ogrodzenia, bez ustalonych zasad u¿ytko-
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wania, bez sankcji za nadmiern¹ eksploatacjê, bez okreœlonej spo³eczno-
œci u¿ytkowników. A to nie jest dobro wspólne.  To otwarty zasób dostêpny
dla wszystkich. Dobro wspólne ma granice, zasady, normy spo³eczne
i sankcje przeciw „gapowiczom”. Dobro wspólne wymaga istnienia spo-
³ecznoœci, dzia³aj¹cej jako œwiadomy, zbiorowy opiekun zasobu. Hardin
myli dobro wspólne z ziemi¹ niczyj¹, a przy okazji oczerni³ dobro wspólne
jako nieskuteczny paradygmat zarz¹dzania zasobami.

Oddajmy mu sprawiedliwoœæ: Hardin naœladowa³ w tym d³ugi sze-
reg polemistów dokonuj¹cych projekcji swych indywidualistyczno-rynko-
wych przekonañ na œwiat realny. Jak zobaczymy póŸniej, filozof John
Locke uwa¿a³ Nowy Œwiat za terra nullius – ziemiê niczyj¹ – mimo ¿e
zamieszkiwa³y j¹ dziesi¹tki tysiêcy tubylców, zarz¹dzaj¹cych jej zasoba-
mi jako ukochanym dobrem wspólnym zgodnie z wyrafinowanymi niepi-
sanymi zasadami.

Hardina zainspirowa³a lektura wyk³adu z 1832 roku Anglika Williama
Fostera Lloyda, który tak samo jak Hardin martwi³ siê problemem nad-
miernego zaludnienia w okresie intensywnych grodzeñ gruntów gromadz-
kich w Wielkiej Brytanii. Jego wywód jest godny uwagi, bo jego autor u¿y-
wa tej samej argumentacji i pope³nia ten sam dziwaczny b³¹d – zak³ada, ¿e
ludzie nie s¹ zdolni do negocjacji, aby unikn¹æ „tragedii”. Lloyd zamiast
o wspólnym pastwisku mówi o wspólnym funduszu, do którego ka¿dy udzia-
³owiec ma swobodny dostêp. Lloyd twierdzi, ¿e ka¿dy z nich szybko wyp³a-
ci³by wiêcej, ni¿ mu siê nale¿y, podczas gdy fundusz prywatny by³by zarz¹-
dzany z sukcesem.

Wspominam artyku³ Lloyda, aby pokazaæ, jak œmieszne, lecz utrwa-
lone s¹ mylne przekonania o dynamice „tragedii”. Lewis Hyde, badacz dobra
wspólnego, stwierdza sucho: Hardin prezentuje pasterza, którego rozum
jest niezdolny do pojêcia dobra wspólnego, Lloyd sugeruje natomiast ist-
nienie osób niezdolnych do komunikowania siê i do podejmowania wspól-
nych decyzji. Obaj autorzy implantuj¹ leseferystyczny indywidualizm
w kontekœcie tradycyjnej spo³ecznoœci wiejskiej, po czym z powag¹ og³a-
szaj¹ œmieræ dobra wspólnego. Z punktu widzenia takiej spo³ecznoœci za-
³o¿enia Lloyda s¹ tak samo szalone jak wyobra¿enie sobie „cz³owieka,
którego lewa i prawa rêka, nie wiedz¹c nic o sobie, siêgaj¹ do jednej i tej
samej sakiewki”.

Ten absurd jest, niestety, podstaw¹ rozleg³ej literatury na temat „dy-
lematu wiêŸnia”, eksperymentów, które pozornie pokazuj¹, jak zachowuj¹
siê „racjonalne jednostki” skonfrontowane z „dylematem spo³ecznym”, na
przyk³ad alokacj¹ ograniczonych zasobów. Czy „wiêzieñ” powinien wspó³-
pracowaæ z innymi i wspó³dzieliæ ograniczon¹ pulê nagród, czy raczej wy-
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³amaæ siê i próbowaæ zagarn¹æ dla siebie jak najwiêcej? Nie trzeba mówiæ,
¿e zawi³oœci tej sytuacji s¹ nieskoñczone.

Podstawa tych eksperymentów spo³ecznych jest sfa³szowana od
samego pocz¹tku. Za³o¿enia egoizmu, indywidualnej racjonalnej kalkula-
cji i braku kontekstu (badani nie maj¹ wspólnej historii spo³ecznej ani przy-
nale¿noœci kulturowej) s¹ na trwa³e wbudowane w strukturê tej „gry”. Uczest-
nicy testu nie maj¹ mo¿liwoœci porozumiewania siê ani nawi¹zania relacji
zaufania i zdobycia wspólnej wiedzy. Maj¹ bardzo ograniczony czas na
naukê wspó³pracy. S¹ odizolowani w laboratoryjnym otoczeniu na czas
jednego eksperymentu, bez wspólnej przesz³oœci i przysz³oœci. Wstrz¹-
œniêty pokrêtn¹ logik¹ eksperymentatorów Lewis Hyde z³oœliwie zapropo-
nowa³, ¿eby tezê o „tragedii” przemianowaæ na „Tragediê niezarz¹dzanych,
leseferystycznych, bezpañskich zasobów z ³atwym dostêpem dla nieko-
munikatywnych, egoistycznych indywidualistów”.

Brudny sekrecik wielu eksperymentów badaj¹cych „dylemat wiêŸnia”,
to ukryte za³o¿enie o istnieniu kultury rynkowej i o „racjonalnoœci” uczestni-
ków. Wiêkszoœæ z nich nie bierze pod uwagê tego, jak w rzeczywistoœci
ludzie dochodz¹ do wspó³pracy i wspó³dzielenia zasobów. Ostatnio siê to
zmienia i coraz wiêcej eksperymentów z teorii gier w³¹cza w swoje za³o¿e-
nia koncepcje ekonomii behawioralnej, teorii z³o¿onoœci i nauk o ewolucji.

Wci¹¿ jednak pozostaje faktem, ¿e du¿a czêœæ teorii i praktyki eko-
nomii uwzglêdnia raczej archaiczny i prymitywny model cz³owieka. Mimo
swojego oczywistego nieistnienia Homo economicus fikcyjny, abstrak-
cyjny byt, d¹¿¹cy do maksymalizacji swej prywatnej „funkcji u¿yteczno-
œci” poprzez racjonaln¹ kalkulacjê, utrzymuje siê jako wyidealizowany
model dzia³ania ludzkiego w œrodowisku kulturowym, które nazywamy
„gospodark¹”. Autorzy dwóch podrêczników ekonomii u¿ywanych po-
wszechnie w USA, Samuelson & Nordhaus (2004) oraz Stiglitz & Walsh
(2006) uwa¿aj¹ zachowania kooperatywne za tak nieracjonalne, ¿e na-
wet nie wspominaj¹ o dobru wspólnym. Jeœli ekonomiœci w ogóle zechc¹
dyskutowaæ o tym temacie, ka¿dy z nich bêdzie mia³ na koñcu jêzyka s³o-
wo „tragedia”.

Paradoksalnie, samolubny, bezmyœlny pêd do egoistycznego zysku
– oczywiœcie, „racjonalnie” rozumianego, ale obojêtnego na interes zbioro-
wy – lepiej opisuje tradycyjn¹ gospodarkê rynkow¹ ni¿ koncepcjê dobra
wspólnego. Na rozbiegu do kryzysu finansowego 2008 roku taki w³aœnie
stan umys³u sk³oni³ czarodziejów z Wall Street do zwiêkszania prywatnych
zysków bez wzglêdu na ryzyko systemowe czy sytuacjê lokaln¹. Praw-
dziw¹ tragedi¹ wynikaj¹c¹ z „racjonalnego” indywidualizmu jest nie trage-
dia dobra wspólnego, lecz tragedia rynku.
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Szczêœliwie wspó³czeœni badacze zrobili wiele, aby wyratowaæ dobro
wspólne z czarnej dziury pamiêci, do której zepchnê³a je mainstreamowa
ekonomia. Nie¿yj¹ca profesor Elinor Ostrom z Uniwersytetu Indiana za-
s³uguje na specjalne uznanie za swoj¹ rolê w rozszerzeniu ram analizy
aktywnoœci ekonomicznej. W latach 70. XX wieku ekonomiœci popadli
w swojego rodzaju religijny fundamentalizm. Ekonomiœci celebrowali wy-
soce abstrakcyjne iloœciowe modele ekonomii oparte na racjonalnym indy-
widualizmie, prawie w³asnoœci prywatnej i wolnym rynku. Elinor Ostrom,
dziecko Wielkiej Depresji, zawsze interesowa³a siê instytucjami koopera-
tywnymi dzia³aj¹cymi poza rynkiem. Jako m³oda pisarka polityczna w la-
tach 60. zaczê³a kwestionowaæ niektóre podstawowe za³o¿enia ekonomii,
szczególnie to, ¿e ludzie s¹ niezdolni do d³ugotrwa³ej, stabilnej kooperacji.
Czêœciowo wspó³pracuj¹c ze swoim mê¿em, politologiem Vincentem Ostro-
mem, Elinor Ostrom zapocz¹tkowa³a nowy rodzaj interdyscyplinarnych
badañ nad instytucjonalnymi systemami zarz¹dzaj¹cymi „zasobami wspó³-
dzielonymi”.

Zasoby wspó³dzielone to te, do których nikt nie ma wy³¹cznych praw
w³asnoœci ani kontroli. £owiska, pastwiska, zasoby wodne – wszystkie te
typy zasobów s¹ bardzo podatne na wyeksploatowanie, bo bardzo trudno
jest ograniczyæ dostêp do ich u¿ytkowania. Mo¿emy to nazwaæ „tragedi¹
otwartego dostêpu”. (Hardin nieco póŸniej potwierdzi³, ¿e powinien swój
esej zatytu³owaæ „Tragedia niezarz¹dzanego dobra wspólnego” – oksy-
moron, ale lepsze to ni¿ nic).

Badania Ostrom ró¿ni³a od badañ wielu akademickich ekonomistów
iloœæ ¿mudnej pracy terenowej. Ostrom odwiedza³a u¿ytkowników ziemi
w Etiopii i zbieraczy kauczuku w Amazonii. Docieka³a, jak negocjuj¹ zasa-
dy wspó³pracy, jak ³¹cz¹ swoje systemy spo³eczne z miejscowym ekosys-
temem. Ekonomistka Nancy Folbre z Uniwersytetu Massachusetts w Am-
herst t³umaczy: Ona jecha³a i rzeczywiœcie pyta³a indonezyjskiego rybaka
albo po³awiacza langust z Maine”: „Jak doszliœcie do ustalenia takiego w³a-
œnie limitu po³owów? Jak radzicie sobie z tymi, którzy próbuj¹ ten limit
obejœæ?”.

Na podstawie wyników badañ empirycznych Ostrom próbowa³a dojœæ
do recepty na skuteczne zarz¹dzanie dobrem wspólnym. Jak spo³ecznoœæ
pokonuje problemy w dzia³aniu kolektywnym? Pisa³a, ¿e ci¹g³ym wyzwa-
niem dla wzajemnie powi¹zanej grupy dzia³aczy jest dojœcie do tego, jak
„[...] zorganizowaæ siê i zarz¹dzaæ dla uzyskania sta³ych wspólnych korzy-
œci, gdy wszyscy stoj¹ wobec pokus gapowiczostwa, unikania obowi¹z-
ków oraz innych dzia³añ oportunistycznych”. Inne pytania dotycz¹ takiego
zestawu zmiennych, który (1) zwiêkszy pocz¹tkowe szanse na samoorga-
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nizacjê, (2) polepszy mo¿liwoœci trwania samoorganizacji w d³u¿szym okre-
sie lub (3) rozszerzy mo¿liwoœci rozwi¹zywania problemów zasobów wspól-
nych poprzez samoorganizacjê, bez koniecznoœci sta³ego wspomagania
z zewn¹trz.

Odpowiedzi¹ Ostrom na te pytania by³a jej ksi¹¿ka z 1990 roku Go-
verning the Commons, która ustanowi³a pewne podstawowe zasady pro-
jektowe skutecznych, trwa³ych dóbr wspólnych. Owe zasady by³y potem
adaptowane i opracowywane przez jej nastêpców, ale analiza Ostrom po-
zostaje  standardem dla oceny dóbr wspólnych w odniesieniu do zasobów
naturalnych. Zainteresowanie Ostrom – i legionu akademików dziœ bada-
j¹cych dobro wspólne – skupia siê na tym, jak spo³ecznoœci u¿ytkowników
zasobu tworz¹ normy spo³eczne (a czasem formalne zasady prawne) po-
zwalaj¹ce korzystaæ stabilnie i przez czas d³u¿szy z ograniczonych zaso-
bów. W koñcu klasyczna ekonomia g³osi, ¿e wszyscy jesteœmy egoistyczny-
mi jednostkami, których pragnienia s¹ nieograniczone. „Pomys³, abyœmy
polegali na cudzym altruizmie i na wspó³pracy” – oponuj¹ ekonomiœci – jest
naiwny i nierealistyczny. Pomys³, ¿e dobro wspólne mo¿e ustaliæ i wymusiæ
ograniczenia u¿ytkowania, tak¿e wydaje siê nieprawdopodobny, bo odrzuca
za³o¿enie o nieograniczonych apetytach konsumpcyjnych jednostki.

Jednak Ostrom pokaza³a, jak w setkach przypadków kommonersi
naprawdê uzgadniaj¹ swoje potrzeby i korzyœci w kolektywny, kooperatyw-
ny sposób. Wieœniacy z Törbel w Szwajcarii tak zarz¹dzaj¹ po³aciami al-
pejskich lasów, ³¹k i systemem irygacji od 1224 roku. Hiszpanie zarz¹-
dzaj¹ nawadnianiem upraw za pomoc¹ huerta. Wspó³czeœnie ucz¹ siê tego
w³adze odpowiedzialne w Los Angeles za rozdzia³ sk¹pych zasobów wód
podziemnych. Warto zauwa¿yæ, ¿e wiele systemów dóbr wspólnych dzia³a
od setek lat, mimo suszy i innych kryzysów. Ich sukcesy mo¿na przypisaæ
zdolnoœci spo³ecznoœci do stworzenia w³asnych elastycznych i ewoluuj¹-
cych zasad opieki nad zasobem, nadzoru nad dostêpem do tego zasobu
oraz jego u¿ytkowaniem i wreszcie – do skutecznego egzekwowania sto-
sowania siê do regu³.

Ostrom odkry³a, ¿e konieczne s¹ jasno okreœlone granice dobra wspól-
nego, aby kommonersi wiedzieli, kto udziela praw do u¿ywania zasobu.
Outsiderzy, którzy nie przyczyniaj¹ siê do jego utrzymania, oczywiœcie nie
maj¹ prawa dostêpu ani u¿ytkowania. Ostrom zaobserwowa³a, ¿e zasady
czerpania po¿ytków musz¹ uwzglêdniaæ warunki lokalne, a tak¿e okreœlaæ
granice korzyœci – jak i co mo¿na wykorzystywaæ. Na przyk³ad dzikie jago-
dy mo¿na zbieraæ tylko w okreœlonym krótkim czasie, a drewno opa³owe
mo¿na zbieraæ jedynie z ziemi i przeznaczaæ do osobistego u¿ytku, nie na
sprzeda¿.
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Kommonersi musz¹ mieæ mo¿noœæ tworzenia lub wspó³tworzenia
zasad zarz¹dzania dobrem wspólnym, wspomina Ostrom. „Jeœli zewnêtrzni
przedstawiciele rz¹du zak³adaj¹, ¿e tylko oni maj¹ prawo ustalaæ regu³y” –
napisa³a – „miejscowym u¿ytkownikom bêdzie bardzo trudno na d³u¿sz¹
metê utrzymaæ stabilny system zarz¹dzania zasobami wspólnymi”. Kom-
monersi musz¹ chcieæ nadzorowaæ, jak ich zasób wspólny jest u¿ywany
(lub nadu¿ywany), i opracowaæ system kar dla ³ami¹cych regu³y, najlepiej
z u¿yciem sankcji stopniowanych, coraz bardziej dokuczliwych. W razie
sporów, kommonersi musz¹ mieæ mo¿noœæ ³atwego skorzystania z me-
chanizmu rozwi¹zywania konfliktów.

W koñcu Ostrom stwierdza, ¿e dobra wspólne, bêd¹ce czêœci¹ wiêk-
szego systemu zarz¹dzania, musz¹ zostaæ „zorganizowane wielowarstwo-
wo”. Nazywa to „zarz¹dzaniem policentrycznym”. Ma na myœli, ¿e prawo
ci¹gniêcia po¿ytków, monitorowania, egzekwowania zasad, rozwi¹zywania
konfliktów i inne uprawnienia zarz¹dcze musz¹ byæ wspó³dzielone przez wiele
poziomów organizacji – od lokalnej, przez regionaln¹, do ogólnokrajowej.

Trzeba podkreœliæ, ¿e Ostrom nie uwa¿a³a swoich oœmiu zasad za
gotowy projekt skutecznego zarz¹dzania dobrem wspólnym, lecz raczej
za ogólne wytyczne. Wa¿ne te¿ jest, ¿e skupia³a siê przede wszystkim na
ma³oskalowych systemach zarz¹dzaj¹cych zasobami naturalnymi. W póŸ-
niejszym okresie swojej kariery zajmowa³a siê tak¿e problemami syste-
mów wielkoskalowych i globalnych oraz dóbr cyfrowych (które ³atwo daj¹
siê skalowaæ od poziomu lokalnego do globalnego. Przez wiêkszoœæ cza-
su by³y to jednak dla niej tematy uboczne.

Oto inne spojrzenie na czynniki decyduj¹ce o sukcesie systemu do-
bra wspólnego.

Rodzaj zasobu decyduje o sposobie zarz¹dzania. Zasoby skoñczo-
ne i nieodnawialne, np. z³o¿a surowców, maj¹ inny charakter ni¿ odnawial-
ne, np. ³owisko lub las. „Nieograniczone” dobra wspólne, np. zasoby wie-
dzy lub treœci w internecie (które mo¿na kopiowaæ bezkosztowo), s¹ mniej
zagro¿one przez gapowiczów, a bardziej przez wandali i niszczycieli.

Wielkoœæ i po³o¿enie geograficzne zasobu narzucaj¹ specyficzny
sposób zarz¹dzania. Wioskowa studnia wymaga innych metod ni¿ rzeka
albo ocean. £atwiej zarz¹dzaæ mniejszymi systemami ni¿ np. zasobami
atmosferycznymi ca³ej planety.

Licz¹ siê doœwiadczenie i poziom partycypacji. Tubylcze spo³eczno-
œci, których praktyka i tradycje kulturowe siêgaj¹ setek lat wstecz, wiedz¹
o swoich zasobach znacznie wiêcej ni¿ przybysze z zewn¹trz. D³ugoletni
cz³onkowie sieci wolnego oprogramowania maj¹ wiêcej doœwiadczenia
w pisaniu i poprawianiu kodu ni¿ nowicjusze.
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Warunki naturalne, kulturowe i historyczne mog¹ wp³ywaæ na funk-
cjonowanie dobra wspólnego. Naród o solidnej kulturze obywatelskiej ma
wiêksze szanse na posiadanie zdrowych systemów dobra wspólnego ni¿
taki, w którym spo³eczeñstwo obywatelskie ledwo funkcjonuje, a nieufnoœæ
jest powszechna.

Godne zaufania instytucje, przejrzyste i ³atwo dostêpne, s¹ bardzo
wa¿ne. Najefektywniejsze s¹ nieformalne, samoorganizuj¹ce siê struk-
tury w ma³ej skali, ale mo¿na sobie wyobraziæ instytucje dobra wspólne-
go licencjonowane przez pañstwo i dzia³aj¹ce œwiadomie na rzecz oby-
wateli.

Imponuj¹ce dzie³o Ostrom przynios³o jej w 2009 roku Nagrodê Nobla
w dziedzinie ekonomii (dosta³a j¹ wraz z Olivierem Williamsonem). Chcia³-
bym myœleæ, ¿e Komitet Noblowski przel¹k³ siê kryzysu finansowego z 2008
roku i chcia³ rzuciæ nieco œwiat³a na obfitoœæ rozwi¹zañ alternatywnych dla
rynków – nierynkowe formy dystrybucji i zarz¹dzania zasobami, które s¹
produktywne, stabilne i zrównowa¿one.

Oprócz potê¿nej platformy analitycznej, pozwalaj¹cej na badanie dóbr
wspólnych w sposób zdyscyplinowany, najtrwalszym osi¹gniêciem Ostrom
jest jej rola w budowie globalnej sieci badaczy dobra wspólnego. Setki
naukowców z ca³ego œwiata stworzy³y potê¿n¹ literaturê przedmiotu, g³ów-
nie na temat dóbr wspólnych w Azji, Ameryce £aciñskiej i Afryce. Wiêk-
szoœæ oryginalnych prac akademickich z dziedziny dóbr wspólnych powsta³a,
rozwinê³a siê i udoskonali³a podczas Warsztatów Teorii i Analizy Politycz-
nej Uniwersytetu Indiana, zapocz¹tkowanych w 1973 roku przez Ostrom
i jej mê¿a. Elinor Ostrom by³a te¿ za³o¿ycielk¹ Miêdzynarodowego Stowa-
rzyszenia na rzecz Studiów nad Wspólnymi Zasobami (póŸniej „Wspólne
Zasoby” zosta³y w nazwie zast¹pione przez „Dobro Wspólne”), sieci setek
badaczy i praktyków, oraz Cyfrowej Biblioteki Commons.

Dziœ ³atwo dostrzec, ¿e wielk¹ si³¹ Ostrom jako badaczki ekonomii
by³ jej status nieekonomistki. Jako outsider w bran¿y mog³a ³atwiej zauwa-
¿yæ, ¿e teorie wolnorynkowe nie t³umacz¹ licznych wa¿nych zjawisk eko-
nomicznych, np. chêci wspó³pracy z innymi lub oczekiwania uczciwoœci
w dzia³aniach grupy. Ostrom, kobieta w zdominowanej przez mê¿czyzn
dziedzinie (w latach 60. i 70. ubieg³ego wieku seksizm w nauce by³ po-
wszechny), wiêcej uwagi zwraca³a na relacyjne aspekty dzia³alnoœci eko-
nomicznej – sposoby, w jakie ludzie wspó³dzia³aj¹ i negocjuj¹, aby wyku-
waæ zasady oraz budowaæ zrozumienie w ¿yciu spo³ecznym. Tak w³aœnie,
dzia³aj¹c w granicach za³o¿eñ neoklasycznej ekonomii, Ostrom pomog³a
poszerzyæ zakres analizy i w³¹czyæ w ni¹ procesy humanistyczne i spo-
³eczne, którymi gardzili liczbocentryczni mandaryni ekonomii.
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Co ciekawe, uznanie wa¿noœci prac Ostrom przysz³o po otrzymaniu
przez ni¹ Nagrody Nobla. We wczeœniejszych dekadach studia nad do-
brem wspólnym i w³asnoœci¹ grupow¹ le¿a³y zdecydowanie poza polem
zainteresowania „powa¿nych” ekonomistów. Niektórzy wybitni ekonomiœci
nie wiedzieli wrêcz, kim jest Ostrom, kiedy og³oszono nazwiska laureatów.
Dla niefachowców i prorynkowych ekonomistów dobro wspólne nie by³o
interesuj¹ce, bo skupia siê ono na „utrzymaniu”, które interpretuj¹ oni jako
„przetrwanie”. Ale utrzymanie to niekoniecznie jedynie przetrwanie – to tak¿e
zaspokojenie potrzeb gospodarstwa domowego. Celem jest nie maksy-
malizacja zysków rynkowych ani gromadzenie pieniêdzy, lecz upewnienie
siê, ¿e potrzeby rodziny zostan¹ zaspokojone. W³aœciwie rozumiane do-
bro wspólne dotyczy etyki i praktyki dobrobytu.

Mia³em szczêœcie spotkaæ Elinor Ostrom kilka razy przed jej œmier-
ci¹ w lipcu 2012 roku. Najbardziej zapamiêta³em jej wdziêk, otwartoœæ
umys³u i konkretnoœæ. To nie jest tylko moje osobiste wra¿enie; s¹dzê, ¿e
to w³aœnie czyni³o j¹ tak p³odn¹ myœlicielk¹. By³a gotowa z otwartym umy-
s³em i bez g³êbokich uprzedzeñ charakterystycznych dla ekonomii teore-
tycznej zetkn¹æ siê z ludŸmi i ze zjawiskami na ich w³asnym gruncie. Jed-
noczeœnie dzia³a³a w tradycyjnych ramach ekonomii oraz jej za³o¿eñ o ra-
cjonalnoœci dzia³añ i struktur w systemach dóbr wspólnych. Tylko poœred-
nio zajmowa³a siê dynamik¹ makroekonomiczn¹, a jeszcze mniej – poli-
tyk¹ i w³adz¹. Mia³a te¿ sk³onnoœæ do traktowania dóbr wspólnych w spo-
sób funkcjonalny i behawioralny, mniej interesowa³a siê intersubiektywn¹,
psychologiczn¹ dynamik¹, mog¹c¹ byæ napêdem dla dóbr wspólnych. Mimo
tego „szko³a bloomingtoñska” badañ nad dobrem wspólnym zas³uguje na
wielkie uznanie za uwolnienie koncepcji dobra wspólnego spod tyranii mitu
„tragedii”.

Fascynuj¹cy jest równoleg³y rozwój poza szrankami akademii eklek-
tycznego i wielonarodowego korpusu aktywistów i liderów, którzy przyjêli
dobro wspólne jako zasadê naczeln¹ swojej kampanii na rzecz zmian spo-
³ecznych. To w³aœnie czyni dobro wspólne tak znacz¹c¹ si³¹ w dzisiejszej
polityce, kulturze i ekonomii. Na ca³ym œwiecie ruchy spo³eczne zaczê³y
dostrzegaæ, jak paradygmat dobra wspólnego opisuje ich rzeczywistoœæ
oraz relacje z ludŸmi i zasobami. Programiœci, ogrodnicy miejscy, ludy tu-
bylcze, naukowcy, permakulturyœci, tkacze indyjscy, obroñcy parku Gezi
w Stambule, u¿ytkownicy publicznych bibliotek i parków, aktywiœci Slow
Food. Kryterium istnienia tych grup nie jest intelektualne ani naukowe. S¹
nim pasja i osobiste podejœcie. Dla wielu z tych kommonersów dobro wspól-
ne nie jest „systemem zarz¹dzania” ani „sposobem samoorganizacji”; to
ich to¿samoœæ kulturowa, sposób utrzymania i droga ¿yciowa. To sposób
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na przywrócenie do ¿ycia praktyki demokracji. Sposób na prze¿ycie szczê-
œliwszego ¿ycia.

Spotkamy takich ludzi w nastêpnych rozdzia³ach. Na razie powiem,
¿e wiêkszoœæ z nich stara siê wyodrêbiæ chronione nierynkowe przestrze-
nie w g¹szczu œwiata coraz bardziej zdominowanego przez w³asnoœæ pry-
watn¹ i rynek globalny. Choæ kommonersi maj¹ wiele ró¿nych w³asnych
celów, wiêkszoœæ z nich stara siê zbudowaæ „³añcuch pokarmowy”, który
uczyni z dóbr wspólnych nowy, niezale¿ny sektor gospodarki albo przynaj-
mniej po³¹czy dobra wspólne i rynek w bardziej ludzki, godny zaufania
sposób. Niektórzy skupiaj¹ siê na lokalnych dobrach, np. banku spó³dziel-
czym, gromadzkim lesie, spo³ecznoœciowej wiki. Inni – na tym, jak prawo
mo¿e wesprzeæ tworzenie i utrzymanie dóbr wspólnych, a pañstwo ode-
graæ w tym procesie pomocn¹ rolê. Jeszcze inni widz¹ w dobrach wspól-
nych sposób na rozwój antykapitalistycznej analizy spo³ecznej i ekono-
micznej oraz przeciwstawienie siê neoliberalnemu pañstwu.

W skrócie: zainteresowanie dobrem wspólnym, tematem dot¹d her-
metycznym i akademickim, wybuch³o w wielu ró¿nych obszarach. Lub, mó-
wi¹c dok³adniej, jêzyk i metodologia opisuj¹ce to, co dot¹d istnia³o niena-
zwane i nieœwiadome siebie, sta³y siê nagle widoczne i rozpoznawalne. Do-
bro wspólne staje siê bujnym ponadnarodowym ekosystemem aktywizmu,
praktyki i teorii. W miarê jak narracja dobra wspólnego przyci¹ga kolejne
spo³ecznoœci praktykuj¹ce to dobro, wyrastaj¹ nowe, ekscytuj¹ce idee i po-
jawia siê nowe rozumienie wspó³pracy oraz dobra wspólnego jako takiego.

Wolê myœleæ o tym ruchu jako o ruchu wernakularnym bardziej ni¿
politycznym lub ideologicznym. Termin „wernakularny” zyska³ specjalne
znaczenie dziêki obrazoburczemu krytykowi spo³ecznemu Ivanowi Illicho-
wi i jego ksi¹¿ce Shadow Work (1981). Krytykuj¹c tendencje dehumanizo-
wania instytucji, Illich postrzega³ przestrzenie wernakularne jako niefor-
malne strefy kulturowe, w których ludzie dokonuj¹ niezawis³ych wyborów
moralnych i egzekwuj¹ swoj¹ suwerennoœæ. To rzeczywistoœæ domu jako
gospodarstwa, rodziny, miejsca opieki nad dzieæmi. To ¿ycie w przestrzeni
wspó³dzielonej przez spo³ecznoœæ, przestrzeni, w której wspólne moralne
wartoœci oraz interesy polityczne przewa¿aj¹ nad interesem pañstwa, kor-
poracji albo innych instytucji. Jak wyrazi³ to Trent Schroyer, jeden z uczniów
Illicha, przestrzeñ wernakularna przywo³uje „wra¿liwoœæ i ukorzenienie [...],
w których ¿ycie lokalne dzia³o siê przez wiêkszoœæ historii i nawet wspó³-
czeœnie dzieje siê w wielkiej czêœci wspólnot nakierowanych na potrzeby
ludzkie”. Rzeczywistoœæ wernakularna zawiera „miejsca i przestrzenie,
w których ludzie staraj¹ siê regenerowaæ tkankê spo³eczn¹ wbrew si³om
gospodarczej globalizacji”.
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Wernakularnoœæ kojarzy siê z pewn¹ ponadczasowoœci¹ i tajemni-
czoœci¹. Jak siê mo¿ecie domyœlaæ, wiele j¹ ³¹czy z dobrem wspólnym.
Dobro wspólne to delikatne struktury spo³eczne i wra¿liwoœæ, wyrastaj¹ce
z wernakularnoœci – jakby dziêki samej sile ¿ycia. Niezmiennie próbuje
ujawniæ siê i okrzepn¹æ wbrew potê¿nym instytucjom o ca³kiem innych
celach i priorytetach. Czasem kommonersom udaje siê wynegocjowaæ pokój
z owymi si³ami i stworzyæ chronion¹ strefê dobra wspólnego. Np. miejskie
parki Nowego Jorku musz¹ siê zmagaæ z d¹¿eniami deweloperów. Lokal-
ne wspólnoty rybackie musz¹ walczyæ z supertrawlerami wy³awiaj¹cymi
na ich wodach ryby na rynek globalny, nie lokalny. Cyfrowi kommonersi
musz¹ stawiaæ czo³a prawu w³asnoœci intelektualnej i korporacyjnej dema-
gogii, zrównuj¹cej dzielenie siê z dzia³alnoœci¹ kryminaln¹.

Historia pokazuje, ¿e zaw³aszczaj¹ce si³y rynku s¹ niezmordowane
i okrutne w niszczeniu oraz dekompozycji dóbr wspólnych; nie toleruj¹ kon-
kurencji. Kwitn¹ce dobro wspólne daje „z³y przyk³ad”, bo pokazuje w prak-
tyce inne, lepsze rozwi¹zania. Dzielenie siê jest tak¿e podejrzane, bo ob-
ra¿a ideologiê œwiêtego prawa w³asnoœci (z wyj¹tkiem korporacji jak Go-
ogle lub Facebook, które zmonetyzowa³y spo³eczne dzielenie siê). Z dru-
giej strony rz¹dy i biurokracje czêsto obawiaj¹ siê dobra wspólnego jako
niepodleg³ej, potencjalnie groŸnej bazy spo³ecznej, wol¹ pewnych i hoj-
niejszych prorynkowych sojuszników. Rz¹dy w ogóle wol¹ zarz¹dzaæ za-
sobami poprzez œcis³e i wystandaryzowane kana³y kontroli. Dobro wspól-
ne jest dla nich zbyt nieformalne, nieuregulowane i zawodne – nawet, jeœli
rzeczywiste powodzenie dobra wspólnego zaprzecza tym uprzedzeniom.

Aby w ogóle zrozumieæ dobro wspólne, musimy teraz zaj¹æ siê tema-
tem „grodzeñ”– zaw³aszczania.
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Rozdzia³ 3

Grodzenie œwiata

Co siê dzieje, gdy rynki staj¹ siê tak potê¿ne, ¿e zaczynaj¹ rozbijaæ
naturalne ekosystemy, zmieniaæ sposób ¿ycia ludzi, nazywaæ siê w³aœci-
cielami ¿ywych istot? Czasem trudno wyjœæ z siebie i stan¹æ obok, ¿eby
zobaczyæ prawdziw¹ si³ê rynków oraz skutki ich dzia³añ. Kiedy jednak na-
uczymy siê dostrzegaæ dobro wspólne i zrozumiemy jego dynamikê, jasne
siê staje, ¿e prywatyzacja i utowarowienie naszych wspólnych zasobów to
wielki skrywany skandal naszych czasów. Jego toksyczne skutki widaæ
wszêdzie.

Proces ten tradycyjnie zwany jest grodzeniem dóbr wspólnych. Pole-
ga na zaw³aszczaniu cennych zasobów przez korporacje (czêsto pañstwo
je w tym wspiera), wyrywaniu tych zasobów z ich naturalnych kontekstów
i nadawanie im wartoœci rynkowej. Celem jest zmiana charakteru zaso-
bów: ze wspó³dzielonych i wspó³zarz¹dzanych przez wielu na w³asnoœæ
prywatn¹ zarz¹dzan¹ i posiadan¹ przez niewielu, a tak¿e traktowan¹ jak
towar.

Mówi¹c o grodzeniach, przywo³ujemy dyskurs rzadko pojawiaj¹cy siê
w standardowej ekonomii – wyw³aszczanie kommonersów przez si³y ryn-
ku, czêsto przy aktywnym wspó³udziale pañstwa. Popularne podejœcie „pry-
watyzacja kontra w³asnoœæ pañstwowa” nie oddaje prawdy o tym procesie.
W³asnoœæ pañstwowa, mniemane antidotum na prywatyzacjê, w rzeczywi-
stoœci nim nie jest. W wielu przypadkach pañstwo jest bardziej ni¿ chêtne,
aby wraz z kapita³em spiskowaæ w celu przejêcia kontroli nad dobrem wspól-
nym po to, by je prywatnie (czyli korporacyjnie) wykorzystaæ. Przepisy pra-
wa s¹ zbyt czêsto jedynie pozorn¹ przeszkod¹: czyni¹ wiêcej dla legaliza-
cji nadu¿yæ ni¿ dla ich wytêpienia.

Mówi¹c o grodzeniach, wskazujemy na dobro wspólne i nadajemy
dyskursowi nowe ramy. Pokazanie tej praktyki jednoczeœnie ujawnia anty-
spo³eczne, antyœrodowiskowe skutki „wolnego rynku” i uwiarygodnia do-
bro wspólne jako w³aœciw¹, efektywn¹ alternatywê.

Kilka lat temu by³em œwiadkiem wspó³czesnego przyk³adu grodzeñ,
niepokoj¹co podobnego do œredniowiecznego wzorca.

Od ponad stulecia miasteczko Camberwell w Australii u¿ywa³o tere-
nów zalewowych nad rzek¹ Glennies Creek, jako gruntów gromadzkich.
Mieszkañcy wypasali tam konie i byd³o, ich dzieci wêdkowa³y, p³ywa³y
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i jeŸdzi³y konno. W kwietniu 2005 roku, jak donosi Sydney Morning Herald,
„[...] dwoje urzêdników Departamentu Gruntów przyby³o do miasta, zwo³a-
³o cz³onków Camberwell Common Trust i obwieœci³o, ¿e teren ten zostanie
bezzw³ocznie przywrócony Koronie, a nastêpnie przekazany kopalni Ash-
ton wydr¹¿onej w pobliskim wzgórzu po drugiej stronie rzeki nad wiosk¹
Upper Hunter”.

Ten czyn by³ kolejnym przyk³adem, jak pañstwo u¿ywa swej w³adzy,
aby przechwytywaæ dobra wspólne dla prywatnych – korporacyjnych – ce-
lów. Sekretarz Camberwell Common Trust powiedzia³ dziennikarzowi: „Kiedy
przedstawiciele kopalñ spotykaj¹ siê ze spo³ecznoœci¹, zawsze mówi¹
o tym, co zrobi¹ kiedy dostan¹ zezwolenie. Nigdy jeszcze nie pad³o sfor-
mu³owanie je¿eli dostan¹”. Zarówno rz¹d, jak i spó³ki górnicze dobrze wy-
chodz¹ na grodzeniach. Kopalnie zyskuj¹ tani dostêp do z³ó¿ i niezbyt œcis³¹
kontrolê ekologiczn¹. A rz¹d Australii na skutek opisywanych wydarzeñ
zarobi³ pó³tora miliarda dolarów w postaci op³at koncesyjnych.

Obywatele nie maj¹ a¿ tak dobrze. W Camberwell kopalnie podziu-
rawi³y wybuchami wzgórza wokó³ miasteczka. Na gruntach gromadzkich –
wed³ug Sydney Morning Herald – pojawi³y siê szkody górnicze. Prawie
dwie trzecie mieszkañców zrezygnowa³o z walki ze spó³kami górniczymi
i wyprowadzi³o siê.

Przypadek Camberwell jest klasycznym przyk³adem grodzenia wspie-
ranego przez pañstwo. W USA rz¹d pozwala spó³kom górniczym wydoby-
waæ minera³y na gruntach publicznych na podstawie prawa górniczego
z 1872 roku. Mówi ono, ¿e za wydobycie z³ota, srebra lub rudy ¿elaza spó³-
ka ma zap³aciæ 5 dolarów za akr wykorzystanego gruntu. I to wszystko.
W ten sposób przez ostatnie 140 lat obowi¹zywania tego prawa spo³e-
czeñstwo amerykañskie straci³o ponad 245 miliardów dolarów. Jednocze-
œnie wszelkiego rodzaju odpady kopalniane zniszczy³y niezliczone góry
i rzeki.

Na ca³ym œwiecie dziej¹ siê podobne historie. Firmy zajmuj¹ce siê
obróbk¹ drewna wyrzynaj¹ w pieñ publiczne lasy; nafciarze stawiaj¹ wie¿e
wiertnicze wœród dziewiczej przyrody; supertrawlery dziesi¹tkuj¹ przybrze¿-
ne ³owiska; producenci wody butelkowej osuszaj¹ warstwy wodonoœne.

W Ameryce £aciñskiej transnarodowe korporacje, wspólnie i w po-
rozumieniu z neoliberalnymi rz¹dami, agresywnie narzucaj¹ pañstwom
politykê „neoekstraktywistyczn¹”. Profesor Maristella Svampa z Argentyny
t³umaczy, ¿e celem jest stworzenie megaprojektów pozwalaj¹cych bezlito-
œnie eksploatowaæ zasoby ca³ego kontynentu: minera³y, metale, wêglowo-
dory, kukurydzê, sojê oraz inne surowce – i eksportowaæ je do krajów roz-
winiêtych. Przedstawiane jako jedyna realistyczna droga do postêpu i „roz-
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woju” dziesi¹tki zapór, kopalñ, autostrad i innych neoekstraktywistycznych
projektów niszcz¹ ca³e ekosystemy, spo³ecznoœci i kultury tubylcze. Naj-
bardziej os³awione grodzenia tego typu to megaprojekt wydobywczy Con-
ga w Peru, brazylijska zapora Belo Monte, budowa drogi przez tubylcze
terytorium TIPNIS w Boliwii.

Grodzenia s¹ specyficzn¹ form¹ kradzie¿y, która dzieje siê bez przy-
ci¹gania uwagi – czêœciowo dlatego, ¿e uprawomocnia j¹ pañstwo. Ale
w ka¿dym przypadku zasoby, które nale¿¹ do nas wszystkich – lub do
konkretnych spo³ecznoœci – zostaj¹ zamienione we w³asnoœæ korporacyjn¹
lub bezpañskie œmietniska. Ziemia, woda, ludzkie cia³o, przestrzeñ publicz-
na, atmosfera ziemska padaj¹ ¿erem rynków. Cokolwiek pozostaje jako
odpad, jest wrzucane z powrotem w przestrzeñ wspóln¹. To powoduje prze-
niesienie zagro¿eñ i kosztów na obywateli i rz¹dy.

Choæ grodzenia stroj¹ siê w szaty postêpu, efektywnoœci i rozwoju,
s¹ w istocie brutalnym aktem przyw³aszczenia, czyst¹ grabie¿¹, czêsto
wymagaj¹c¹ zastosowania przemocy i przymusu. Apetyt wielkich korpora-
cji, które korzystaj¹ z grodzeñ, nie zna granic. Grabione s¹ nawet minera³y
z dna oceanów, genetyczne sekrety egzotycznej flory globalnego Po³udnia
i fragmenty melodii, których zastrze¿enie pozwala oskar¿aæ „chomiki”
o piractwo.

Wa¿ne jest, by dostrzec, ¿e grodzenia oznaczaj¹ nie tylko przyw³asz-
czanie zasobów. S¹ równie¿ atakiem na spo³ecznoœci oraz ich praktykê
dobra wspólnego. Podstawowym celem grodzeñ mo¿e byæ przejêcie za-
sobów, ale zawsze jest nim tak¿e „zmiana stylu ¿ycia” zaatakowanych spo-
³ecznoœci. Grodzenia nakierowane s¹ na zmiany systemu zbiorowego za-
rz¹dzania i solidarnoœci spo³ecznej w uk³ad rynkowy, preferuj¹cy w³asnoœæ
prywatn¹, ceny, relacje rynkowe i konsumeryzm. Celem jest traktowanie
ludzi jako jednostki i konsumentów, a nie jako cz³onków spo³ecznoœci,
wspó³dziel¹cych d³ugoterminowe nierynkowe cele.

Ostatecznym skutkiem tak wielu grodzeñ jest rozpaczliwa zale¿noœæ
od podmiotów zewnêtrznych, lojalnych jedynie wobec globalnego rynku.
U¿ytkownicy produktów Microsoftu musz¹ regularnie kupowaæ kolejne
aktualizacje, aby ich komputery dzia³a³y prawid³owo. Rolnicy, polegaj¹cy
na genetycznie modyfikowanych nasionach, musz¹ co roku kupowaæ nowe
nasiona i przestrzegaæ ograniczeñ kontraktowych. Obroñcy tradycyjnych
sposobów ¿ycia musz¹ zmagaæ siê z tymi, dla których wa¿ne jest bogace-
nie siê i pod¹¿anie zachodni¹ œcie¿k¹ „rozwoju”. „Im bardziej zaspokoje-
nie naszych potrzeb i pragnieñ zale¿y od pieni¹dza i rynku” – pisze Massi-
mo De Angelis – „tym bardziej grzêŸniemy w b³êdnym kole zale¿noœci,
w którym ka¿da rodzina z wrogoœci¹ traktuje pozosta³e”.
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Nic dziwnego, ¿e grodzenia szkodz¹ ludzkim zdolnoœciom samoor-
ganizacji i samorz¹dnoœci, samodzielnego zaspokajania potrzeb, ochrony
w³asnej kultury i sposobu ¿ycia. Miasto, w którym zaczyna rz¹dziæ bezoso-
bowy inwestor lub korporacja, szybko traci swoj¹ obywatelskoœæ i staje siê
„miasteczkiem firmowym”. Grodzenia podwa¿aj¹ tak¿e tradycje zwi¹zane
z ukochanym krajobrazem, historyczn¹ budowl¹ i dziedzictwem kultural-
nym. Gdy te skarby zostan¹ wydarte z historycznego lub naturalnego kon-
tekstu i zredukowane do ich ceny rynkowej (jak np. sztuka Aborygenów lub
roœliny uprawiane przez Malgaszy), jest to atak na spo³ecznoœci, które opie-
kowa³y siê nimi i nada³y im znaczenie oraz cel. Zaw³aszczenie tych dóbr
pozbawia je wyró¿niaj¹cych cech, na których opiera³a siê emocjonalna
wiêŸ z ich otoczeniem. Staj¹ siê – na dobre i z³e – czymœ niewiele siê
ró¿ni¹cym od martwych towarów.

Pojêcie grodzenia kojarzone jest przewa¿nie z historycznymi rucha-
mi w Anglii, maj¹cymi miejsce w œredniowieczu i w XIX wieku. Najkrócej
rzecz ujmuj¹c, król, arystokracja i ziemiañstwo rozkradli pastwiska, lasy,
tereny ³owieckie i wody – dot¹d u¿ywane przez lud – og³osili bowiem, ¿e s¹
one w³asnoœci¹ prywatn¹. Grodz¹cy czasem zagarniali grunty na podsta-
wie decyzji Parlamentu, a czasem po prostu si³¹. Aby siê pozbyæ kommo-
nersów, przewa¿nie ich wysiedlano i ogradzano przejêty teren. Szeryfowie
i najemne bandy pilnowali, aby nikt z miejscowych nie k³usowa³ na królew-
skiej ziemi.

Grodzenia by³y nieodpart¹ pokus¹ dla „górnego 1 procenta” ówcze-
snych Anglików, bo pozwala³y w majestacie prawa zagarn¹æ w³adzê i bo-
gactwo. Grodzenia umo¿liwia³y ambitnym baronom i aspiruj¹cemu ziemiañ-
stwu wzmocniæ ich si³ê polityczn¹ oraz bazê ekonomiczn¹ w postaci ziemi,
wód i zwierzyny ³ownej. Znakomicie przedstawia to anonimowy wiersz
z XVIII wieku:

Prawo ukarze cz³eka, gdy z ³¹ki ukradnie gêœ,
lecz darmo kary czeka, kto ³¹ki zagarnie czêœæ.

W³adza zabrania nam siêgaæ po cudze gacie,
lecz cz³ek u w³adzy sam kradnie co twoje, bracie.

Gorzko ¿a³uje ten, co knuje z opryszkiem w zmowie,
spokojny maj¹ sen, gdy snuj¹ z³e prawo panowie.

Prawo ukarze cz³eka, co z ³¹ki ukradnie gêœ,
gêœ wci¹¿ daremnie czeka, by dostaæ znów ³¹ki czêœæ.
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Przetaczaj¹ce siê przez Angliê grodzenia sprowadzi³y niedolê na kom-
monersów. Potrzebowali oni lasu, aby prze¿yæ (drewno na opa³, pokrycie
dachów, ¿o³êdzie na paszê dla œwiñ). Potrzebowali wspólnych pól, aby
uprawiaæ warzywa. Potrzebowali ³¹k z rosn¹cymi tam owocami i jagodami.
Ca³a gospodarka wiejska opiera³a siê na dobrach wspólnych. Wieœniacy
pozbawieni dostêpu do nich migrowali do miast, gdzie rewolucja przemy-
s³owa uczyni³a z nich niewolników pracy najemnej – jeœli mieli szczêœcie –
lub ¿ebraków i biedotê, jeœli szczêœcia nie mieli. Karol Dickens m.in.
w powieœciach Oliwier Twist, Wielkie nadzieje nakreœli³ obraz niesprawie-
dliwoœci grodzeñ i wywo³anego równie¿ przez nie spo³ecznego rozpadu.

Wa¿nym celem angielskich grodzeñ by³o przekszta³cenie kommo-
nersów – cz³onków spo³ecznoœci spojonych wspólnymi interesami – w sa-
motnych konsumentów i pracowników najemnych. Inaczej mówi¹c, w two-
ry wolnego rynku. Diabelskie m³yny rewolucji przemys³owej potrzebowa³y
pos³usznych i zdesperowanych niewolników. Jednym z mniej dostrzega-
nych aspektów grodzeñ jest rozdzielenie gospodarki i polityki. W systemie
dobra wspólnego by³y to elementy tego samego procesu, w którym mogli
braæ udzia³ wszyscy cz³onkowie spo³ecznoœci. Grodzenia odda³y produk-
cjê (gospodarkê) w rêce rynków, a zarz¹dzanie (politykê) w rêce pañstwa.
Narodzi³o siê nowoczesne pañstwo liberalne. Przynios³o to potê¿ne ulep-
szenia w dziedzinie produkcji materialnej, koszt ich wprowadzenia by³ jed-
nak przera¿aj¹cy: rozbicie spo³ecznoœci, g³êbokie nierównoœci ekonomicz-
ne, erozja samorz¹du, utrata solidarnoœci i to¿samoœci spo³ecznej. Rz¹-
dzenie sta³o siê domen¹ rz¹du, domen¹ zawodowych polityków, prawni-
ków, biurokratów i p³atnych lobbystów. Demokratyczna partycypacja ogra-
niczy³a siê do aktu g³osowania dostêpnego tylko dla mê¿czyzn (pocz¹tko-
wo jedynie dla w³aœcicieli ziemskich). Grodzenia pos³u¿y³y tak¿e do odizo-
lowania ludzi od œrodowiska naturalnego, narzuci³y spo³eczn¹ i duchow¹
izolacjê jednostek.

W ci¹gu 150 lat, od koñca XVII do po³owy XIX wieku, oko³o jednej
siódmej powierzchni Anglii zosta³o zagarniête i sprywatyzowane. Efektem
tego by³y: zagnie¿d¿enie siê g³êbokich nierównoœci w spo³eczeñstwie i la-
winowy wzrost liczby ubogich w miastach. K³ad¹c fundamenty nowego
porz¹dku rynkowego, jego w³adcy nie potrzebowali dóbr wspólnych. Wy-
znacznikami nowego ³adu mia³y siê staæ indywidualizm, w³asnoœæ prywat-
na i wolny rynek.

Karl Polanyi, historyk gospodarki, studiowa³ ten okres unikatowych
przemian w historii ludzkoœci – upadek dóbr wspólnych i narodziny rynków.
W niedocenionym dziele z 1944 roku Wielka Transformacja zauwa¿y³ on,
¿e przez tysi¹clecia ludzie byli powi¹zani licznymi i zró¿nicowanymi wiêza-
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mi spo³ecznymi, np. moralnymi, religijnymi, pokrewieñstwa. Gospodarka
opiera³a siê na wzajemnoœci, redystrybucji i zaspokajaniu potrzeb, a pro-
dukcja by³a motywowana „obyczajem i prawem, magi¹ i religi¹”.

Nagle, od XVII do XIX wieku, w miarê postêpu grodzeñ, produkcja
i zysk sta³y siê g³ównymi zasadami organizacji spo³eczeñstwa. Celem pro-
dukcji, zamiast zaspokojenia potrzeb gospodarstwa domowego w stabil-
nym otoczeniu spo³ecznym, sta³y siê: osobisty zysk producenta i akumula-
cja tego zysku. Wymaga³o to z kolei, aby liczne zasoby – w szczególnoœci
pieni¹dz, pracê ludzk¹ i ziemiê – traktowaæ tak¿e jak towary. Polanyi nazy-
wa je „fikcyjnymi towarami”, bo ani ludzkiego ¿ycia, ani œrodowiska natu-
ralnego nie da siê podzieliæ na równowa¿ne wymienne fragmenty. Ale rynki
wymagaj¹, aby dary natury, ludzk¹ pracê oraz pieni¹dze traktowaæ jak to-
war. Nadanie im ceny rynkowej pozwala nimi handlowaæ i spekulowaæ.
Szybko to podejœcie objê³o inne dziedziny, czyni¹c praktycznie wszystko
towarem na sprzeda¿. ̄ ywnoœæ, woda, paliwo, drewno na budowê domu –
niegdyœ przys³uguj¹ce ludziom na zasadzie dobra wspólnego – teraz mo¿-
na by³o uzyskaæ tylko drog¹ kupna, poprzez rynek.

Polanyi nazwa³ grodzenia „rewolucj¹ bogaczy przeciw biednym”. „Lor-
dowie i szlachta zak³ócali porz¹dek spo³eczny” – pisze – „³ami¹c dawne
prawa i obyczaje, czasem przemoc¹, a czasem naciskiem i zastrasze-
niem”. W miarê jak ekonomia rynkowa zyskiwa³a przewagê, narzuca³a sw¹
logikê towaru wszystkim dziedzinom – przyrodzie, pracy, ¿yciu spo³eczne-
mu – wszystko opatrywa³a cen¹.

Karol Marks, oczywiœcie, wiele pisa³ o dynamice akumulacji kapita³u,
o tym, jak kszta³towa³a ona œrodowisko pracy, kolonizowa³a ¿ycie spo³ecz-
ne i eksploatowa³a zasoby publiczne. Czêsto jego krytyka polityczna i eko-
nomiczna dotyczy³a dzikiej prywatyzacji dóbr wspólnych. Jednak Marks
nie mia³ za wiele do powiedzenia o dobru wspólnym jako punkcie oporu
lub Ÿródle produkcji i reprodukcji spo³ecznej. Powodem by³o zapewne to,
¿e w jego czasach najwa¿niejsze by³y rozwój kapitalizmu i si³a wprowadzo-
nych przezeñ innowacji. Postrzega³ wiêc nowoczesne kolektywy robotni-
cze jako najbardziej obiecuj¹c¹ drogê do stworzenia nowego rodzaju dóbr
wspólnych.

Wielu ludzi wierzy, ¿e grodzenia s¹ reliktem przesz³oœci – czymœ, co
zdarza³o siê w czasach œredniowiecza. To nieprawda. Potê¿ne obszary
Afryki, Azji i Ameryki £aciñskiej cierpi¹ w³aœnie teraz z powodu niepoha-
mowanego zagarniania ziemi. Inwestorzy i rz¹dy poch³aniaj¹ miliony hek-
tarów terenów, które ich mieszkañcy u¿ytkowali od pokoleñ. Rzadko dys-
ponuj¹ formalnymi tytu³ami w³asnoœci. Maj¹, jak to by okreœli³ prawnik, „zwy-
czajowe prawo u¿ytkowania”. Egzekwowalne prawa w³asnoœci nale¿¹ do
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rz¹du, który w teorii funkcjonuje jako powiernik dzia³aj¹cy w imieniu spo³e-
czeñstwa. W rzeczywistoœci najbardziej autokratyczne i niepraworz¹dne
pañstwa widz¹ wielkie korzyœci w porzuceniu swoich obowi¹zków wobec
ludnoœci i sprzedawaniu wielkich po³aci „bezpañskiej” ziemi cudzoziem-
com. Dziêki organizowaniu tych transakcji i udzielaniu tytu³u w³asnoœci rz¹dy
mog¹ zbieraæ nowe podatki. Ustosunkowani urzêdnicy dostaj¹ hojne ³apów-
ki. W teorii to wszystko prowadzi do „rozwoju” i prosperity.

W praktyce – nie za bardzo. Jedni inwestorzy u¿ywaj¹ swojej ziemi do
produkcji biopaliw i innych upraw przemys³owych, które sprzedaj¹ na ryn-
kach globalnych. Inni to spekulanci, pozostawiaj¹cy ziemiê le¿¹c¹ od³ogiem
i licz¹cy na zysk ze wzrostu jej ceny. Arabia Saudyjska wyda³a miliard dola-
rów na zakup 700 tysiêcy hektarów w Afryce. Indie tworz¹ fundusz inwesty-
cyjny, aby zakupiæ grunty orne. Aktywne s¹ tak¿e Chiny i Korea Po³udniowa.

Skala grodzeñ na terenach tubylczych jest pora¿aj¹ca, tak samo jak
skala przesiedleñ ich mieszkañców. Mniej wiêcej 90 procent ludnoœci Afry-
ki Subsaharyjskiej, oko³o pó³ miliarda ludzi, nie ma tytu³u w³asnoœci do
zamieszkiwanych terenów, jest wiêc zagro¿one wysiedleniem. Dotyczy to
przede wszystkim obywateli Demokratycznej Republiki Konga, Pó³nocne-
go Sudanu, Etiopii i Madagaskaru. Na ca³ym œwiecie jakieœ 2 miliardy ludzi
ma jedynie zwyczajowe prawo do zajmowanych przez siebie 8 miliardów
540 milionów hektarów ziemi. Jeœli ich ziemie ktoœ przejmie, ludzie ci nie
bêd¹ ju¿ mogli produkowaæ ¿ywnoœci, korzystaæ z wody, polowaæ. Ich spo-
³ecznoœci zostan¹ zniszczone.

Wed³ug ekonomii wolnorynkowej obrócenie ziemi we w³asnoœæ pry-
watn¹ i wystawienie jej na rynek zwiêksza jej produktywnoœæ. Ma to zachê-
ciæ w³aœciciela do zwiêkszania produkcji ¿ywnoœci i podnoszenia wartoœci
gruntu. Ziemie u¿ywane kolektywnie, bez tytu³u w³asnoœci, historycznie
nazywano nieu¿ytkami. W œwietle prawa, jeœli ziemia nie ma w³aœciciela,
nikt o ni¹ nie dba.

Ale jeœli zajrzymy za kulisy legend wolnorynkowych, znajdziemy tam
tysi¹ce stabilnych systemów dobra wspólnego, zapewniaj¹ce zaspokoje-
nie potrzeb milionów ludzi. Nie dziwota, ¿e zagarnianie ziemi rodzi patolo-
gie znane od czasów historycznych grodzeñ. Katastrofy ekologiczne, dzie-
si¹tkowanie spo³ecznoœci, g³ód, nierównoœci spo³eczne, ucieczka do miast
w poszukiwaniu pracy i chleba... Wysiedleni kommonersi, bez w³asnego
miejsca i dobytku, zostaj¹ rzuceni w œwiat wspó³czesnego konsumeryzmu
i podmiejskiej biedy. Smutna powtórka losu Anglików u progu rewolucji
przemys³owej.

„Poniewa¿ wiêkszoœæ umów z inwestorami opiewa na odnawialn¹
dzier¿awê na czas do 99 lat” – pisze Liz Alden Wily, specjalistka od praw
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do ziemi – „mo¿na siê spodziewaæ, ¿e utrata gruntów wspólnych uniemo¿-
liwi dostêp do nich, u¿ywanie ich i gospodarowanie na nich na czas od
jednego do czterech pokoleñ”.

To przepis na dekady g³odu, biedy, niepokojów politycznych. Kiedyœ
imperia zdobywa³y zasoby przez roztaczanie kontroli militarnej nad ludŸmi
i terytoriami. Neokolonializm jest bardziej wyrafinowany. W majestacie pra-
wa zagraniczni inwestorzy i spekulanci negocjuj¹ umowy z przyjaznymi im
niezawis³ymi rz¹dami, zachêcaj¹cymi do pl¹drowania terenów tubylczych.
Có¿ mo¿e byæ bardziej lukratywnego od prywatnej wyprzeda¿y zasobów
publicznych po okazyjnych cenach?

Woda to kolejny zasób, który wziê³y na cel miêdzynarodowe korpora-
cje. Wiêkszoœæ ludzi oczekuje, ¿e woda pitna bêdzie dostêpna jako us³uga
publiczna dostarczana przez rz¹d, a co najmniej zarz¹dzana przez spo-
³ecznoœæ. Wiele miêdzynarodowych firm uznaje jednak wodê za cenny to-
war, który mo¿e byæ Ÿród³em zysków. Zachêci³o to wiele firm i wielu inwe-
storów do wykupywania pok³adów wodonoœnych, pobierania du¿ych iloœci
wody z terenów publicznych za darmo lub za minimaln¹ op³at¹ i prywaty-
zacji wodoci¹gów miejskich.

Czasem zaw³aszczenie zasobów wody nie dokonuje siê wprost. Fir-
my mog¹ chcieæ budowaæ wielkie i kosztowne systemy oczyszczania, od-
salania i uzdatniania wody, mimo ¿e oszczêdnoœæ wody i odpowiednie prze-
pisy da³yby lepsze i trwalsze rezultaty (niestety – bez zwrotu z inwestycji
dla akcjonariuszy). Dzika miêdzynarodowa grabie¿ ziemi jest czêsto zara-
zem grabie¿¹ wody.

Pierwsza salwa w obecnej „walce o wodê” pad³a w roku 2000, gdy
Bank Œwiatowy we wspó³pracy z miêdzynarodowym konsorcjum dowo-
dzonym przez in¿yniersko-budowlan¹ firmê Bechtel nak³oni³ w³adze Co-
chabamba, trzeciego najwiêkszego miasta w Boliwii, aby sprywatyzowa³y
tamtejszy system dostaw wody.

Oficjalna argumentacja zak³ada³a wprowadzenie zachêt dla prywat-
nych firm, aby ulepsza³y infrastrukturê i jakoœæ wody, zarazem u³atwiaj¹c
dostêp do niej. Ale takie „rozwi¹zania rynkowe” wiêcej robi¹ dla podniesie-
nia zysku przedsiêbiorcy ni¿ dla polepszenia dostêpu dla klientów. Prze-
j¹wszy kontrolê nad miejskimi zasobami wody, Bechtel podniós³ cenê wody
o 50 proc. i zabroni³ zbierania wody deszczowej z dachów. Woda w Cocha-
bamba zosta³a uznana za œciœle prywatn¹ wartoœæ – znajduj¹c¹ siê pod
kontrol¹ zagranicznych korporacji.

Oddolny ruch protestu wyrós³ w jedn¹ noc. Tysi¹ce ludzi wyleg³y na
ulice z bojowym okrzykiem „Woda to ¿ycie!”. Koordynatorka Obrony Wody
i ¯ycia wezwa³a rz¹d, aby zerwa³ zawarty na 40 lat kontrakt z Bechtelem
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i zwróci³ zarz¹dzanie wod¹ spo³ecznoœci miasta. Protestuj¹cy tak¿e we-
zwali do „spo³ecznego uw³aszczenia”, czyli suwerennej kontroli nad dosta-
wami wody i zbiorowego zarz¹dzania nimi przez odbiorców. Tak oto kilka
tygodni po antyglobalistycznych protestach w Seattle z 1999 roku powsta-
nie w Cochabamba jasno potwierdzi³o, ¿e globalny handel ma wiêcej wspól-
nego z gromadzeniem korporacyjnych zysków ni¿ uczciwym i zrównowa-
¿onym zaspokajaniem ludzkich potrzeb.

Ostatecznie protestuj¹cy w Cochabamba zwyciê¿yli, wymusili anulo-
wanie kontraktu z Bechtelem i obudzili d¹¿enia do samostanowienia i kon-
troli nad dobrami wspólnymi w ca³ej Ameryce £aciñskiej. Ponad dekadê
póŸniej protesty w Cochabamba wci¹¿ s¹ traktowane jako jedno z pierw-
szych zwyciêstw w walce przeciw prywatyzacji zasobów wody pitnej. Ale ta
wojna nie zakoñczy siê szybko. Miliradet T. Boone Pickens wyda³ ponad
100 milionów dolarów USA na kupno podziemnych zasobów wody na wy-
¿ynach Teksasu. To mo¿e znaczyæ, ¿e spo³ecznoœci lokalne bêd¹ musia³y
zap³aciæ wysok¹ cenê za prze¿ycie na tych terenach, gdy woda stanie siê
towarem komercyjnym. Firmy miêdzynarodowe wykupuj¹ zasoby wodne
na ca³ym œwiecie, by je zabutelkowaæ – choæ wodoci¹gi publiczne dostar-
czaj¹ tysi¹c litrów wody w cenie jednej jej butelki.

Czasem grodzenia obejmuj¹ rzeczy, które spo³ecznoœæ dziedziczy
lub posiada jedynie w sensie przenoœnym, np. bioró¿norodnoœæ ekosyste-
mu. S¹ to zasoby wspó³dzielone (common-pool resources), nie zaœ dobra
wspólne, bo system spo³eczny dotyczy ich u¿ytkowania, a nie pe³nego za-
rz¹dzania nimi. Zasoby wspó³dzielone s¹ szczególnie nara¿one na gro-
dzenia, poniewa¿ brak zorganizowanej spo³ecznoœci opiekuj¹cej siê nimi.
S¹ wiêc postrzegane jako dostêpne dla wszystkich. Rynki s¹ wtedy si³¹,
która zmienia naturalne struktury ekologiczne.

Dobrym przyk³adem jest „grodzenie jab³ek” w USA. Sto lat temu
Amerykanie spo¿ywali jab³ka ponad 6500 ró¿nych odmian. Ludzie mogli
wybieraæ wœród odmian o egzotycznych nazwach, takich jak Scollop Gilly-
flower, Red Winter Pearmain, Kansas Keeper. Ka¿dy mia³ swój ulubiony
gatunek – zwykle lokalny. U¿ywano ró¿nych odmian do ró¿nych celów:
pieczenia, wyrobu cydru, sosu jab³kowego.

Wszystko to przesz³oœæ. Gdy w XX wieku amerykañskie korporacje
tworzy³y ogólnokrajowy rynek ¿ywnoœci, wypieraj¹c lokalnych producen-
tów i dystrybutorów, naturalna ró¿norodnoœæ jab³ek zanik³a. Niektóre ga-
tunki zarzucono, bo ich skórka by³a zbyt cienka i podatna na obicie, co
utrudnia³o transport. Inne by³y zbyt ma³e lub zbyt niszowe. Red Delicious
wygra³o zapewne dlatego, ¿e jest wielkie i b³yszcz¹ce (czêœciowo dziêki
woskowaniu).
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Wa¿ne, ¿e likwidacja ró¿norodnoœci gatunków jab³ek by³a planowa.
Przemys³ spo¿ywczy chcia³ zbudowaæ jednolity krajowy i miêdzynarodowy
rynek. Napêdzany ekonomi¹ skali i korporacyjnym d¹¿eniem do konsoli-
dacji, nie by³ zainteresowany dziwacznymi i zró¿nicowanymi gatunkami
owoców. Tak nudna jednostajnoœæ jab³ek zosta³a wprowadzona celowo,
aby zwiêkszyæ obroty. Dzisiaj, jak pisze sadownik dziennikarz Verlyn Klin-
kenborg, „[...] na 11 odmian jab³ek przypada 90 proc. sprzeda¿y jab³ek
w kraju [USA], z czego samo Red Delicious to niemal po³owa”.

Osza³amiaj¹ca naturalna ró¿norodnoœæ jab³ek zosta³a wytêpiona
i ograniczona do minimum. Wiêkszoœæ tego, co pozosta³o, to odmiany ³atwe
w uprawie, ³atwe w transporcie i nadaj¹ce siê do masowej sprzeda¿y. Tyl-
ko starsi ludzie pamiêtaj¹, jak smaczne i ró¿norodne by³y kiedyœ jab³ka.
Wiêkszoœæ z nas zosta³a nauczona, ¿eby akceptowaæ brak wyboru, bo
„tak ju¿ jest”. Popularny owoc zosta³ wt³oczony w ramy uporz¹dkowanego,
wielkotowarowego rynku.

Szczêœliwie lokalne ruchy ¿ywnoœciowe (Slow Food, Rolnictwo Wspie-
rane Spo³ecznie, ekoosadnictwo i wiele innych) zaczê³y odtwarzaæ „trady-
cyjne” odmiany roœlin uprawnych nie tylko dla ich smaku i dostosowania
do warunków lokalnych. Tak¿e dlatego, ¿e bioró¿norodnoœæ jest ekologiczn¹
„polis¹ ubezpieczeniow¹”. Chocia¿ na œwiecie jest ponad tysi¹c odmian
bananów, przemys³ owocowy dla celów eksportu na 99 proc. area³u upra-
wia odmianê Cavendish, podatn¹ na atak ¿yj¹cego w glebie grzybka. Ta
monokultura oznacza, ¿e œwiatowa poda¿ bananów mo¿e zostaæ znisz-
czona jednym atakiem szkodnika.

Los jab³ek i bananów pokazuje sytuacjê ca³ej ¿ywnoœci w Ameryce.
Jak opisa³ Mark Kurlansky w swojej ksi¹¿ce The Food of a Younger Land
zró¿nicowanie kuchni amerykañskiej by³o znacznie wiêksze przed poja-
wieniem siê supermarketów, sieci autostrad i fast foodów. Sieciówki przy-
nios³y standaryzacjê i nisk¹ jakoœæ, wypar³y ¿ywnoœæ sezonow¹, œwie¿¹,
lokaln¹, tradycyjn¹. Gdy jedzenie by³o zakorzenione w kulturze lokalnej,
kszta³towa³o ludzkie osobowoœci, postawy i to¿samoœæ. Zanim amerykañ-
skie zwyczaje kulinarne pad³y pod ciosami unifikacji, istnia³y, jak pisze Kur-
lansky, rozliczne tradycje. „Majówka w po³udniowej Nowej Anglii, Umywa-
nie Nóg w Alabamie, przyjêcia z Coca-col¹ w Georgii, flaczki w Pó³nocnej
Karolinie, posi³ki dla m³ockarzy w Nebrasce, stypa u Choctawów i ³ososio-
wa uczta u Indian znad Cieœniny Pugeta. By³y te¿ tradycyjne przepisy: ra-
cuchy z Rhode Island, nowojorski gulasz ostrygowy, opos w kartoflach
z Georgii, parzona sa³ata z Kentucky, gulasz Brunswick z Wirginii, luizjañ-
ski mó¿d¿ek cielêcy i tuziny innych.
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W miarê jak w powojennym œwiecie ros³y wp³ywy amerykañskich
korporacji, postêpowa³o grodzenie niezliczonych tradycji kulinarnych na
ca³ym globie. Wsparte ciê¿kozbrojnym marketingiem zachodnie sieci fast
foodów i marki ¿ywnoœciowe wypiera³y „zacofan¹” tradycyjn¹ kuchniê od
Bangkoku do Bogoty, od Mumbaju do Moskwy. Codzienna dieta stawa³a
siê bardziej monotonna – i mniej wartoœciowa. Nic dziwnego, ¿e choroby
zwi¹zane z zachodnim stylem od¿ywiania: cukrzyca, oty³oœæ, choroby ser-
ca, równie¿ siê rozprzestrzeni³y.

Ziemia, woda, jab³ka, lokalna kuchnia. To tylko kilka spoœród znacz¹-
cych grodzeñ naszego œrodowiska dokonanych w ostatnim pokoleniu. Kra-
dzie¿ naszego wspólnego bogactwa odbywa siê niezauwa¿ona – postêpu-
je bowiem stopniowo i jest przedstawiana jako oznaka postêpu gospodar-
czego i technicznego.

Grodzenia bior¹ na cel wszystkie zasoby. Od globalnych (atmosfera
ziemska, oceany, przestrzeñ kosmiczna), przez regionalne (zasoby wod-
ne, ³owiska, lasy), a¿ do lokalnych (tradycyjna ¿ywnoœæ, zwyczaje lokalne,
drobna przedsiêbiorczoœæ). Grodzenia grabi¹ ¿ywe stworzenia, zarówno
du¿e (kultury komórkowe, geny, genetycznie modyfikowane ssaki), jak
i nieskoñczenie ma³e (mikroorganizmy, syntetyczne nanocz¹stki).

Jedn¹ z najbezczelniejszych nowych metod grodzenia infrastruktury
jest „finansjalizacja” zasobów naturalnych. Zamiast traktowaæ ziemiê, wodê
i lokalne ekosystemy jako zasoby, które rz¹dz¹ siê prawami Natury, fundu-
sze hedgingowe oraz inni inwestorzy zaczynaj¹ tworzyæ instrumenty finan-
sowe maj¹ce na celu „sekurytyzacjê” dochodów, potencjalnie generowa-
nych przez Ÿród³a odnawialne: wody powierzchniowe, tarcica i po³owy ryb.

Antonio Tricarico z w³oskiej grupy Re:Common donosi, ¿e sektor fi-
nansowy próbuje w³aœnie stworzyæ rynek futures i innych derywatów opar-
tych na wodzie (pitnej) podobnych do tych opartych na ropie. Zwiêkszy to
gwa³townie nacisk na rz¹dy na wszystkich szczeblach, aby traktowaæ ³owi-
ska, zasoby wody i lasy jako aktywa finansowe, które nale¿y spieniê¿yæ
albo których nale¿y u¿yæ jako zabezpieczenia kredytów. W oczach finansi-
stów wszystko, co nie przynosi zysku pieniê¿nego, jest niewykorzystanym
zasobem.

Nie trzeba wspominaæ, ¿e finansjalizacja zasobów naturalnych zwiêk-
szy³aby naciski na ich dalsze niszczenie i eksploatacjê, co jeszcze bardziej
obci¹¿y³oby regeneracyjne mo¿liwoœci Natury. Jeœli woda pitna stanie siê
towarem, którego cenê bêdzie wyznaczaæ rynek globalny, zniszczy to wie-
le lokalnych ekosystemów, gdy¿ ludzi nie bêdzie na ni¹ staæ.

Tricarico pisze, ¿e finansjalizacja zasobów naturalnych bêdzie nara-
staæ, poniewa¿ sektor finansów d¹¿y do przechwycenia funduszy publicz-
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nych i budowy w³asnych wielkich instalacji ekstrakcyjnych, aby zapewniæ
zysk prywatnym inwestorom. Finansiœci chc¹ utworzyæ rynki, na których
bêdzie siê spekulowaæ instrumentami opartymi na ró¿nych aspektach ¿yw-
noœci, ziemi, energii elektrycznej, metali, lasów i innych zasobów natural-
nych. Jeœli siê weŸmie pod uwagê, jak ma³o wiemy o makroekonomicz-
nych i makrofinansowych skutkach takich dzia³añ, mo¿na uznaæ, ¿e to
gotowa recepta na katastrofê.

Móg³bym opisaæ tuziny innych rodzajów grodzeñ. Ale ograniczmy
obszar obserwacji, a w zamian za to dok³adniej zbadajmy, jak dzia³a ten
mechanizm. Zajmê siê teraz dwoma rodzajami grodzeñ dotychczas ma³o
zauwa¿anych: prywatyzacj¹ miejskiej przestrzeni i infrastruktury oraz licz-
nymi zaw³aszczeniami w dziedzinie wiedzy i kultury. Grodzenia docieraj¹
do niepokoj¹cych granic, kiedy zaczynaj¹ zagarniaæ w³asnoœæ s³ów, kolo-
rów i zapachów!
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Rozdzia³ 4

Grodzenie przestrzeni publicznej
i infrastruktury

Miasto jest aren¹ najbardziej zaciek³ych grodzeñ. Nieœwiête przymie-
rze korporacji, polityków, deweloperów, zawodowych architektów i plani-
stów zagarnia place, parki, deptaki, stadiony, sam¹ wizjê i to¿samoœæ mia-
sta. „Rozwój i postêp” brzmi credo – czy raczej piarowy slogan – korporacji
i rynków, chc¹cych zdominowaæ wszystko.

W wielu wielkich miastach korporacyjne marki zaw³aszczy³y prze-
strzeñ publiczn¹, niegdyœ nietykalny matecznik kultury miejskiej. Wyj¹tko-
wo nies³awne jest wyprzedawanie „praw do nazwy” stadionów sportowych.
Coca-Cola Stadium w Xi’an (Chiny), Land Rover Arena w Bolonii (W³o-
chy), Mr. Price King Park Stadium w Durbanie (RPA). Ukochane boiska
z bogat¹ histori¹ – Candlestick Park w San Francisco i Mile High Stadium
w Denver – nosz¹ dziœ zimne korporacyjne nazwy, pozbawione emocjo-
nalnego znaczenia i wiêzów ze spo³ecznoœci¹ kibiców. Czasem w dodatku
nazwê trzeba zmieniæ, gdy korporacja zbankrutuje (3Com) lub stanie siê
przedmiotem skandalu (Enron).

Sprzeda¿ praw do nazwy albo (coraz powszechniejsze) cyfrowe wy-
œwietlanie logotypów na p³ycie stadionu mo¿e siê wydawaæ b³ahostk¹. Ale
jest to symptom czegoœ znacznie bardziej niepokoj¹cego: „patroszenia”
naszej to¿samoœci spo³ecznej. Wspólne doœwiadczenia i historia, które
tworz¹ duszê miasta, traktowane s¹ jak kolejny towar, przedmiot kupna
i sprzeda¿y. Oto subtelny wp³yw ponadregionalnych franczyz i marek han-
dlowych na to, jak prze¿ywamy swoj¹ w³asn¹ kulturê. Eliminuj¹ po cichu
to, co wyró¿niaj¹ce, szczególne, urocze. Oryginalnoœæ danego miejsca i jego
spo³ecznego ¿ycia musz¹ znikn¹æ, aby staæ siê atrakcyjne dla biznesu.

Pouczaj¹cy jest tu przyk³ad amerykañskiego Starbucksa. Howard
Schulz, prezes Starbucksa, stworzy³ go, zainspirowany w³osk¹ kultur¹ ka-
wiarnian¹. W 2007 roku zaniepokoi³o go jednak, ¿e sukces firmy w tworze-
niu markowego „prze¿ycia dla klientów” dokona³ siê kosztem radosnej at-
mosfery i spo³ecznego uroku trzynastu tysiêcy kawiarenek. W wewnêtrz-
nej notatce „Utowarowienie doœwiadczenia Starbucksa” Schultz ¿ali³ siê,
¿e drapie¿na ekspansja i nacisk na efektywnoœæ wywo³a³y „[…] rozwodnie-
nie charakteru Starbucksa i – móg³by ktoœ stwierdziæ – komodyfikacjê na-
szej marki”. Wskazywa³, ¿e wprowadzenie nowych automatycznych eks-
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presów, pozwalaj¹cych szybciej obs³ugiwaæ klientów, oznacza, ¿e nie zo-
bacz¹ ju¿ oni baristów rêcznie przyrz¹dzaj¹cych kawê. Schulz skar¿y³ siê,
¿e w ten sposób „uby³o wiele z teatralnoœci i romantycznoœci” atmosfery
Starbucksa. Podobnie pracownicy ju¿ „[…] nie nasypuj¹ œwie¿ej kawy
z pojemników, aby mleæ j¹ na oczach klientów”, bo kawa obecnie jest pa-
kowana pró¿niowo w celu zachowania aromatu. Klienci nie mog¹ ju¿ wdy-
chaæ zawiesistego aromatu ziaren kawowych.

Schulz pisa³ dalej: „Musimy oczywiœcie dbaæ o organizacjê lokali tak,
aby uzyskaæ ekonomiê skali i zapewniæ zwrot z inwestycji oraz poziom
sprzeda¿y odpowiedni dla kryteriów finansowych naszego biznesu. Jed-
nak jednym z efektów s¹ lokale bez duszy, bez przesz³oœci, maj¹ce cha-
rakter sieciowy, zamiast lokali budz¹cych ciep³e skojarzenia z lokaln¹ ka-
wiarenk¹. Niektórzy mówi¹, ¿e nasze lokale s¹ sterylne, sztampowe i ¿e
nie odzwierciedlaj¹ naszej i naszych partnerów namiêtnoœci do kawy. Nie
jestem pewien, czy ludzie zdaj¹ sobie sprawê, ¿e palimy w³asn¹ kawê.
W ka¿dym razie nie dowiedz¹ siê tego podczas wizyty w naszym lokalu”.

Oto tragedia grodzeñ. Schulz nie chce przyj¹æ do wiadomoœci, ¿e
jego d¹¿enie do rozwoju marki wymaga wyeliminowania braku poœpiechu
i lokalnych zwyczajów – tego w³aœnie, co stanowi o atrakcyjnoœci kawiarni.
Nie potrafi przyznaæ, ¿e w budowaniu marki chodzi w³aœnie o stworzenie
monokultury – o utowarowienie prze¿yæ. A wiêc o dok³adne przeciwieñ-
stwo tego, co zapewnia dobro wspólne.

Podobne „metkowanie” tradycji i ¿ycia spo³ecznego widaæ przy okazji
wszelkich festiwali i wydarzeñ publicznych, podtrzymuj¹cych ducha i obycza-
je lokalnych spo³ecznoœci. Wiele z nich nosi dziœ nazwy sponsoruj¹cych je
korporacji, co jest oznak¹ „kulturowego wydziedziczenia” wspólnot, do któ-
rych niegdyœ przynale¿a³y. Ta praktyka dorobi³a siê nazwy „macdonaldyza-
cji imprez lokalnych”.

Kolonizacja przestrzeni publicznej – i naszych umys³ów – siêgnê³a
nawet wind hotelowych i pomp na stacjach benzynowych, bij¹cych w oczy
reklamowymi ekranami. Cierpi¹cym z powodu ciêæ bud¿etowych samo-
rz¹dom miejskim, szko³om i uczelniom „spiesz¹ na pomoc” korporacje.
Wykupuj¹ powierzchniê reklamow¹ na szkolnych busach, budkach pobo-
ru myta, a nawet na pojazdach s³u¿b miejskich. Wiele miast sprzedaje
prawa do przestrzeni nad dachami istniej¹cych budynków – tzw. „air ri-
ghts” – inwestorom, którzy chc¹ nadbudowaæ na nich drapacze chmur.
Pusta przestrzeñ sta³a siê kolejnym towarem.

Kommonersi maj¹ znacznie obszerniejsz¹, bardziej egalitarn¹ wizjê
tego, czym ma byæ miasto. Pulska Grupa, gromadz¹ca architektów i urba-
nistów z Puli w Chorwacji, pisze w swoim Statucie Urbanistycznym: „Wi-
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dzimy miasto jako przestrzeñ wspóln¹ dla wszystkich jego mieszkañ-
ców, których prawem jest znaleŸæ w nim warunki dla swego spe³nienia
politycznego, spo³ecznego, gospodarczego i ekologicznego, a którzy za-
razem chc¹ przyj¹æ solidarnie zwi¹zane z tym obowi¹zki. Kapitalistyczna
dialektyka publicznego i prywatnego dobra stoi temu na przeszkodzie.
Z tego dualizmu wy³aniaj¹ siê, jako jedyne podmioty, Pañstwo i Rynek.
Wyzwalaj¹c siê z tej dialektyki, nie chcemy skupiaæ siê na »trzecim pod-
miocie«, lecz na mnogoœci kolektywnych podmiotów i dobru wspólnym,
jakie tworz¹”.

I znów: Pulska Grupa u¿ywa jêzyka dobra wspólnego do wyra¿enia
moralnego prawa do przestrzeni publicznej. Pozwala to zg³osiæ roszczenie
do niej i tworzyæ w³asne przestrzenie, zgodnie z w³asn¹ wyobraŸni¹, zw³asz-
cza w obliczu biurokratycznych systemów ignoruj¹cych najwa¿niejsze prawa
cz³owieka i potrzeby spo³eczne. W podstawowym sensie w³aœnie o to cho-
dzi ruchom Occupy. Kommonersi zajêli przestrzeñ publiczn¹ w proteœcie
przeciwko opresywnym grodzeniom, które przecz¹ podstawowym prawom
i godnoœci ludzkiej. Taki jest równie¿ cel wielu œwiatowych ruchów „prawa
do miasta”, walcz¹cych o odzyskanie miast, w których rz¹dy przejêli boga-
cze, biznes i deweloperzy.

Trzeba pamiêtaæ, ¿e swobodny dostêp do przestrzeni publicznej wi¹-
¿e siê mocno z ¿ywoœci¹ kultury demokracji. Nie by³o przypadkiem, ¿e tu¿
po œmierci generalissimusa Franco w Barcelonie pojawi³o siê wiele no-
wych placów publicznych. Taka przestrzeñ jest niezbêdna, aby obywatele
mogli publicznie wyraziæ siebie jako wspólnotê – i stawiæ czo³a nadu¿y-
ciom w³adzy. Widzieliœmy, jak wa¿ne by³o istnienie placu Tahrir w Kairze
dla protestów spo³ecznych, które obali³y prezydenta Mubaraka. Widzia³ to
te¿ turecki premier Erdogan – i dlatego w 2013 roku zdecydowa³ o likwida-
cji parku Gezi przy placu Taksim w Stambule, aby zast¹piæ go centrum
handlowym. A potem brutalnie usun¹³ mieszkañców, protestuj¹cych prze-
ciw tej decyzji. Publiczna, fizyczna przestrzeñ jest bardzo wa¿na dla dzia-
³ania demokracji.

Grodzenie przestrzeni publicznej jest w istocie aktem antydemo-
kratycznym. Gdy centra handlowe wypr¹ otwarte place, a marki handlo-
we przejm¹ kontrolê nad naszymi parkami i deptakami, przestaniemy
postrzegaæ siebie nawzajem jako ludzi. Stracimy mo¿liwoœæ publicznego
spotykania siê i wypowiadania. To oznacza, ¿e trudniej nam bêdzie na-
wi¹zywaæ relacje spo³eczne. Z powodu erozji przestrzeni publicznej trud-
niej byæ kommonersem. Bez tej przestrzeni jesteœmy zmuszeni graæ role
napisane nam przez pañstwo i rynek: zach³annego konsumenta i bierne-
go obywatela.
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Grodzenie infrastruktury

Jednym z najprostszych sposobów na zarobienie powa¿nych pieniê-
dzy jest prywatyzacja infrastruktury. Autostrady, mosty, lotniska, systemy
telekomunikacyjne, internet – oto upragnione trofea. Ka¿dy przedsiêbior-
ca, który je kontroluje, mo¿e bez ryzyka zgarniaæ zysk. Mo¿e unikn¹æ kon-
kurencji i dyktowaæ mono- lub oligopolistyczne ceny. W³aœciciel infrastruk-
tury mo¿e te¿ j¹ wykorzystaæ, aby zmieniaæ zachowania ludzi i kierowaæ
ich w stronê produktów, które chce im sprzedaæ

Microsoft zmyœlnie wykorzystuje swój dziewiêædziesiêcioprocentowy
udzia³ w rynku systemów operacyjnych (Windows), aby wzmocniæ sprze-
da¿ aplikacji biurowych (MS Office, w tym Word, Excel i PowerPoint), na-
ciskaj¹c na producentów sprzêtu, aby preinstalowali te pakiety wraz z dar-
mowym Windowsami. Taka strategia zapewnia Microsoftowi potê¿ne zy-
ski, przewagê nad konkurencj¹ i mo¿liwoœæ wp³ywu na dalszy rozwój ryn-
ku. „Grodz¹c” dobro wspólne standardów technicznych – podstawowy ele-
ment infrastruktury informatycznej – Microsoft móg³ hamowaæ innowacje
zgodnie ze swoimi interesami oraz ograniczaæ ró¿norodnoœæ oprogramo-
wania na rynku. Na przyk³ad tuziny edytorów tekstu, pocz¹tkowo konku-
ruj¹cych o klienta, skurczy³y siê do zaledwie kilku. Aby zaœ w³adze stano-
we i lokalne nie zagrozi³y jego interesom, Microsoft ze wszystkich si³ lob-
bowa³ przeciwko wprowadzeniu otwartego oprogramowania do zamówieñ
publicznych.

Otwarta i dostêpna dla wszystkich infrastruktura wspomaga innowa-
cyjnoœæ i konkurencjê na rynku. Mo¿e te¿ chroniæ zaspokojenie wszelkich
nierynkowych potrzeb obecnych i przysz³ych pokoleñ.

Internet jest zapewne najwa¿niejszym z zagro¿onych typów infrastruk-
tury. Na ca³ym œwiecie operatorzy telefonii i sieci dostêpowych próbuj¹
wykorzystaæ swoj¹ oligopolistyczn¹ pozycjê jako „wjazdów” do internetu.
Chc¹ dyktowaæ wy¿sze ceny za szybszy dostêp, za przydzia³ pasma trans-
misji danych dla klientów, którzy potrzebuj¹ pobraæ lub wys³aæ wiêksze ich
iloœci.

Jeœli takie „poziomy us³ug” siê przyjm¹, doprowadzi to do „ba³kaniza-
cji” internetu. Korporacyjni u¿ytkownicy bêd¹ siê cieszyæ szybkimi ³¹czami
o wysokim priorytecie, prywatni i niekomercyjni zaœ bêd¹ skazani na wolne
i zawodne po³¹czenia.

Zamiast pozostawiæ internet dobrem wspólnym, otwartym i przesy³a-
j¹cym wszystkie dane w ten sam sposób, operatorzy chc¹ mieæ mo¿liwoœæ
cenzorowania, spowalniania i blokowania takich us³ug, które koliduj¹ z ich
interesami. Jeœli na przyk³ad operator sieci dostêpowej œwiadczy us³ugi
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telefonii internetowej (lub jest partnerem dostawcy takich us³ug), mo¿e
zechcieæ spowolniæ lub zablokowaæ transmisje g³osowe Skype.

Oto dlaczego tak wielu obroñców interesu publicznego na ca³ym œwie-
cie nalega na wprowadzenie w internecie zasad „neutralnoœci sieci”. Wy-
obraŸcie sobie, co by siê sta³o, gdyby Google w swoich pocz¹tkach by³o
dyskryminowane przez operatorów telekomunikacyjnych. Albo gdyby sieci
dostêpowe mog³y blokowaæ lub spowalniaæ transmisje YouTube, gdy by³o
jeszcze startupem. ¯adna z tych firm nie rozwinê³aby siê do obecnych
rozmiarów. WyobraŸcie sobie, jak wiele innowacyjnych us³ug internetowych
zablokowa³oby powiedzenie „nie” ze strony operatorów sieci dostêpowych,
gdyby mieli prawo decydowaæ, co mo¿e, a co nie mo¿e byæ przesy³ane po
„ich” kablach. Mogliby wtedy zablokowaæ rozwój nowych us³ug, którymi siê
dziœ cieszymy.

Historycznie regulacje tak zwanych „us³ug publicznych” zapewniaj¹
otwarty, jednolity dostêp do us³ug telekomunikacyjnych po jednolitej cenie.
Normy te opracowano specjalnie po to, ¿eby uniemo¿liwiæ dominuj¹cym
firmom blokowanie konkurencji. „Neutralnoœæ sieci” idzie w tym samym
kierunku. Jest podstawowym narzêdziem zapewniaj¹cym, ¿e infrastruktu-
ra internetu bêdzie traktowana jako równodostêpne dobro wspólne, a nie
prywatny rynek. Bez tych regulacji u¿ytkownicy mog¹ ³atwo straciæ swoje
podstawowe prawa sieciowe.

Próby grodzenia internetu s¹ podobne do tego, co sta³o siê w wielu
krajach z nadawcami radiowymi i telewizyjnymi. W USA pasma radiowe
u¿ywane do transmisji s¹ w³asnoœci¹ publiczn¹. W zamian za prawo dar-
mowego u¿ytkowania tej podstawowej infrastruktury nadawcy s¹ zobowi¹-
zani dzia³aæ jako „publiczni powiernicy” fal radiowych, zobowi¹zani pra-
wem s³u¿yæ „interesom publicznym, wygodzie i potrzebom”. Uk³ad idealny
– cieszyli siê zagwarantowan¹ prawem wy³¹cznoœci¹ na czêœæ infrastruk-
tury publicznej, nie p³ac¹c ani grosza!

Przez dekady nadawcy „p³acili” za u¿ytkowanie pasma radiowego,
stosuj¹c siê do garœci umiarkowanych wymogów formalnych: transmito-
wania lokalnych wiadomoœci, programów dzieciêcych i edukacyjnych. Te
wymagania zosta³y zlikwidowane podczas potê¿nej deregulacji, przepro-
wadzonej w latach 80. i 90. za rz¹dów Ronalda Reagana i Billa Clintona.
Wolnorynkowe deregulacje wprost anulowa³y zobowi¹zania biznesu, bez-
czelnie deklaruj¹c, ¿e komercyjna emisja programów jest interesem pu-
blicznym.

Korporacyjne przejêcie pasm nadawczych (wspierane, zauwa¿my,
przez libera³ów) oznacza³o, ¿e wartoœæ rynkowa zaczê³a decydowaæ o tym,
co nadawano. To w³aœnie wywo³a³o nieskoñczony strumieñ reality shows,
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erotyki, wulgarnoœci i przemocy w amerykañskiej telewizji – nie wspomina-
j¹c o 20 minutach reklam na ka¿d¹ godzinê programu i „lokowaniu pro-
duktu” podczas programów.

Nowym frontem grodzeñ infrastruktury s¹ próby wykupywania przez
sektor przemys³owy dróg, mostów i lotnisk, za które zap³aci³y pokolenia
podatników. Inwestorzy chc¹ przechwyciæ w³asnoœæ lub d³ugoterminow¹
dzier¿awê infrastruktury pañstwa, aby zgarn¹æ gwarantowane wysokie zyski
przy znikomym ryzyku.

Na przyk³ad w stanie Indiana prywatni inwestorzy wydzier¿awili na
99 lat d³ugi odcinek miêdzystanowej autostrady 99, jak te¿ drogê „Chica-
go Skyway” – a potem zmienili je w drogi p³atne. W³adze miejskie Chica-
go pozwoli³y, aby prywatna firma, czêœciowo w³asnoœæ firmy finansowej
Morgan Sanley, zarz¹dza³a 36 tysi¹cami miejskich parkometrów. Efekt?
Trzykrotny wzrost stawek za parkowanie, pojawienie siê parkometrów
tam, gdzie ich wczeœniej nie by³o, i ogólny spadek jakoœci us³ug. Miejski
audytor stwierdzi³ po fakcie, ¿e warta 1 150 milionów USD umowa pry-
watyzacyjna by³a niedoszacowana na kwotê 974 milionów. Teraz spo³e-
czeñstwo i w³adze maj¹ jeszcze mniejszy wp³yw na to, jak zarz¹dza siê
parkowaniem w Chicago.

Liderzy polityczni bardzo lubi¹ takie umowy. Dziêki nim nie musz¹
podnosiæ podatków ani deklarowaæ wydatków z bud¿etu na finansowanie
infrastruktury. Ale oznacza to te¿, ¿e spo³eczeñstwo traci kontrolê nad in-
frastruktur¹, za któr¹ zap³aci³o miliardy. Prywatne firmy zarz¹dzaj¹ce pu-
bliczn¹ infrastruktur¹ dostaj¹ zielone œwiat³o, aby spijaæ œmietankê, obni-
¿aj¹c jednoczeœnie jakoœæ us³ug, p³ace personelu i przerzucaj¹c koszty
utrzymania infrastruktury w przysz³oœæ – na nastêpne pokolenia.

W³aœnie w ten sposób „partnerstwa publiczno-prywatne” tak czêsto
sprowadzaj¹ siê do szwindli ³upi¹cych podatników. Strona rz¹dowa ponosi
ryzyko biznesowe, gwarantuj¹c jednoczeœnie solidne zyski stronie prywat-
nej. Ró¿ne warianty korporacyjnego socjalizmu – który prywatyzuje zyski,
a uspo³ecznia koszty – mo¿emy zobaczyæ na przyk³adzie publicznych umów
dotycz¹cych wody, energii elektrycznej, budowy autostrad, sektora finan-
sowego. Czasem ukryte subwencje maj¹ postaæ gwarancji kredytowych,
w których rz¹d gwarantuje sp³atê w razie niewyp³acalnoœci firmy. Czasem
jest to ustawa lub inny akt prawny gwarantuj¹cy zysk dostawcom wody lub
energii i zarazem skrycie obni¿aj¹cy ich koszty, odpowiedzialnoœæ oraz ry-
zyko operacyjne. W USA administracja ró¿nych szczebli udzieli³a inwesto-
rom w ostatniej dekadzie 65 miliardów dolarów ulg podatkowych, zmniej-
szaj¹c w ten sposób ich ryzyko biznesowe. Wœród beneficjentów: winnica
z Pó³nocnej Karoliny, pole golfowe w Puerto Rico, muzeum samochodów



51

w Kentucky, a tak¿e Goldman Sachs i Bank of America, którym zasponso-
rowano budowê biurowców.

Pisarz William Faulkner powiedzia³: „Przesz³oœæ nie jest martwa. Nie
jest nawet miniona”. Tak jest z grodzeniami. Nie s¹ to odleg³e i zapomnia-
ne epizody przesz³oœci. Grodzenia i szkody, jakie wywo³uj¹ – spo³eczne
i ekologiczne – wci¹¿ siê dziej¹. Wci¹¿ s¹ g³êbokim imperatywem wspó³-
czesnej gospodarki kapitalistycznej. Nieprawy sojusz rynków i pañstwa –
nie „wolny rynek” – jest na porz¹dku dziennym. Zasiêg i oszukañczoœæ
tego sojuszu sta³a siê widoczna dla wszystkich, gdy po kryzysie finanso-
wym 2008 roku rz¹d federalny wspar³ finansowo banki i instytucje finanso-
we, a jednoczeœnie tym samym korporacjom pozwoli³ eksmitowaæ miliony
obywateli z ich domów.

Oczywiœcie, wspó³czesne metody grodzeñ zmieni³y siê znacznie
w stosunku do œredniowiecznych pierwowzorów. Zamiast murów i ¿ywo-
p³otów wspó³czesne grodzenia u¿ywaj¹ miêdzynarodowych umów handlo-
wych, prawa w³asnoœci, stronniczego prawodawstwa i korporacyjnego prze-
jêcia aktywów. Ale s³udzy tego procederu wci¹¿ s¹ ci sami i dobrze znani:
skrytoœæ, zaciemnianie spraw, przekonuj¹ce wyt³umaczenia. Ludzie u w³a-
dzy nadal spokojnie kradn¹ co nasze – ciê¿ko pracuj¹c nad tym, by od-
wróciæ nasz¹ uwagê od krzycz¹cej niesprawiedliwoœci, jak¹ s¹ grodzenia.
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Rozdzia³ 5

Grodzenie dóbr wiedzy i kultury

Jeœli kiedykolwiek publicznie œpiewaliœcie „Happy Birthday”, jesteœcie
– w rozumieniu przemys³u muzycznego – piratami. A to dlatego, ¿e Warner
Music Group jest w³aœcicielem praw autorskich do tej piosenki. Utwór
napisa³y w 1850 roku siostry Mildred i Patty Hill zainspirowane murzyñ-
skimi piosenkami ludowymi i melodi¹ „Good Morning to All”. Zadziwiaj¹-
ce, ¿e ten XIX-wieczny utwór dla dzieci pozostanie w³asnoœci¹ prywatn¹
a¿ do w³¹czenia go do domeny publicznej w 2030 roku – 172 lata po jego
stworzeniu.

WMG z tytu³u op³at licencyjnych za „Happy Birthday” zgarnia dzien-
nie oko³o 5 tysiêcy, a rocznie prawie 2 miliony dolarów amerykañskich.
Prawnicy zajmuj¹cy siê prawami autorskimi wydaj¹ siê nie zauwa¿aæ, ¿e
jedynym Ÿród³em komercyjnej wartoœci tej piosenki jest to, ¿e przez poko-
lenia kr¹¿y³a ona wœród ludzi i by³a wykonywana w ich domach. To tam
przechowuje siê kulturê, ¿yj¹c¹ poza systemem rynkowym7. Niestety, hi-
storia „Happy Birthday” to nie jest odosobniona aberracja. To kolejna
z niezliczonych udanych prób wspó³czesnego zaw³aszczania dóbr wspól-
nych kultury. W pierwszej dekadzie XXI wieku, poniewa¿ mia³em ju¿ doœæ
kolejnych tego typu przypadków, w Waszyngtonie za³o¿y³em wraz z innymi
osobami grupê poparcia „Public Knowledge”, aby przedstawiaæ interes pu-
bliczny organom kszta³tuj¹cym politykê internetu i prawa autorskiego. Ze-
brane doœwiadczenia sk³oni³y mnie do napisania ksi¹¿ki o niektórych naj-
bardziej oburzaj¹cych przypadkach nadu¿yæ dokonywanych przez prze-

7 Wed³ug Roberta Brauneisa zastrze¿enie praw do tej piosenki mo¿e byæ
bezprawne. Jak pisze: „Jest bardzo w¹tpliwe, czy s¹d potwierdzi³by, ¿e »Happy
Birthady to You« jest nadal chroniona prawem autorskim z racji problemów z udo-
wodnieniem autorstwa, potencjalnie niew³aœciwym zg³oszeniem zastrze¿enia pier-
wotnej publikacji i odnawiania ochrony tylko w odniesieniu do pewnych szczegól-
nych zastosowañ, zamiast ca³oœci utworu”. Jednak, poniewa¿ nikt nie ma wystar-
czaj¹cej motywacji, aby zakwestionowaæ zastrze¿enie przed s¹dem – stwierdzi³
Brauneis – i poniewa¿ prawo autorskie nie daje prostych narzêdzi anulowania
ochrony w w¹tpliwych przypadkach, „Happy Birthday to You” pozostaje w³asno-
œci¹ prywatn¹. W czerwcu 2013 roku Jennifer Nelson krêc¹ca film o historii pio-
senki, z³o¿y³a pozew przeciwko Warner/Chappell Music, Inc., by uzyskaæ potwier-
dzenie, ¿e ochrona prawna „Happy Birthday” jest niewa¿na.
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mys³ medialny, u¿ywaj¹cy prawa autorskiego i znaków towarowych w celu
przejêcia kontroli nad wszelkimi rodzajami twórczoœci i kultury.

Tragikomiczna jest chciwoœæ ASCAP (amerykañskiego odpowiedni-
ka ZAiKS-u), które w 1996 roku zagrozi³o dziesi¹tkom dzieciêcych obozów
letnich podjêciem kroków prawnych. Powodem by³o to, ¿e uczestnicy tych
obozów œpiewali piosenki chronione prawem autorskim. Wed³ug ASCAP,
jeœli na komercyjnym obozie letnim œpiewa siê piosenki przy ognisku lub
gra siê do tañca w sali jadalnej, jest to „publiczne wykonanie”. A za publicz-
ne wykonanie chronionego utworu, co jednoznacznie stwierdza prawo au-
torskie, nale¿y siê op³ata licencyjna. ASCAP zacz¹³ od za¿¹dania od ka¿-
dego z obozów po 1200 dolarów za sezon. Dyrektor ACAP powiedzia³ dzien-
nikarzom: „Te obozy kupuj¹ papier, klej i sznurek do prac rêcznych – mog¹
te¿ zap³aciæ za muzykê”.

Gdy rozesz³a siê wieœæ o oburzaj¹cych ¿¹daniach ASCAP, media
i opinia publiczna przypuœci³y tak wielki atak, ¿e organizacja siê wycofa³a.
Dzieci na obozach mog¹ znów œpiewaæ i tañczyæ do (zastrze¿onej praw-
nie) muzyki. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e to przywilej, którego ³askawie
udzieli³o ASCAP, a nie prawo wynikaj¹ce z przepisów.

Takie przypadki wskazuj¹ na jedn¹ z wielkich przemian kultury
w ostatnim stuleciu. Mo¿emy uznawaæ muzykê, film, fotografiê za spoiwo
spo³eczeñstwa. W istocie to ich rola wtórna. Wed³ug prawa dzie³a s¹ sprze-
da¿nymi jednostkami „w³asnoœci intelektualnej”. Dla studia filmowego, wy-
dawcy muzyki i ksi¹¿ek kultura to produkt. A dobro kultury to w³asnoœæ
prywatna. Jest to doœæ œmia³e odwrócenie biegu historii kultury. Od niepa-
miêtnych czasów ludzie swobodnie dzielili siê tym, co wykreowali. Tworze-
nie kultury polega na imitowaniu, rozwijaniu i przekszta³caniu wczeœniej
powsta³ych utworów. Sztuka zawsze by³a aktywnoœci¹ spo³eczn¹. Jazz,
blues, hip-hop nie mog³yby powstaæ, gdyby ich twórcy nie mieli prawa swo-
bodnie zapo¿yczaæ od siebie nawzajem.

Woody Guthrie, wielki amerykañski pieœniarz folkowy, dumnie stwier-
dza³, ¿e jego muzyka zosta³a posk³adana z kawa³ków wziêtych od sta-
rych mistrzów bluesa, hillbilly oraz muzyki kowbojskiej. Atakuj¹c etykê
biznesow¹, dominuj¹c¹ ju¿ w jego czasach, Guthrie pisa³: „Ten utwór
jest chroniony prawem Stanów Zjednoczonych [...] przez 28 lat i ka¿dy
przy³apany na œpiewaniu go bez zezwolenia jest naszym cholernie do-
brym kumplem, bo nam to zwisa i powiewa. Publikuj to. Zapisuj to. Œpie-
waj to. Jod³uj to”.

28-letni okres ochronny, przewa¿aj¹cy w czasach Guthriego, teraz
wyd³u¿ono do 70 lat od œmierci autora. NajwyraŸniej taki w³aœnie jest czas
monopolistycznej kontroli, jaki motywuje autorów do tworzenia. Wed³ug tej
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logiki bez zapewnienia mi ochrony prawnej do oko³o 2100 roku nie mia³-
bym wystarczaj¹cych powodów do napisania niniejszej ksi¹¿ki.

Wiele niejasnych zmian w przepisach wprowadzonych w ostatnim
stuleciu znacznie rozszerzy³o uprawnienia w³aœcicieli praw autorskich. Jedn¹
z najpowa¿niejszych by³a nowelizacja prawa USA z 1976 roku wprowa-
dzaj¹ca automatyczn¹ ochronê prawn¹ wszystkich dzie³ twórczych – ³¹cznie
z notatkami na skrawku papieru i pojedynczymi taktami nagranymi na dyk-
tafonie. Artyœci i wydawcy nie sk³adaj¹ wniosku o objêcie utworu ochron¹.
Ka¿de dzie³o powsta³e po 1976 roku rodzi siê w czepku w³asnoœci prywat-
nej. Wiêkszoœæ krajów œwiata (165 w roku 2012) zaakceptowa³a to rozwi¹-
zanie, ratyfikuj¹c Konwencjê Berneñsk¹ – miêdzynarodowy traktat zno-
sz¹cy obowi¹zek rejestrowania utworów dla ich ochrony.

Po tej zasadniczej zmianie nast¹pi³a intensywna kampania PR, pro-
wadzona przez przemys³ rozrywkowy, aby przekonaæ nas, ¿e muzykê, fil-
my i ksi¹¿ki nale¿y traktowaæ jak w³asnoœæ intelektualn¹ – tak samo œwiêt¹
jak w³asnoœæ domu i samochodu. Upodobnienie kultury do w³asnoœci pry-
watnej by³o skuteczne – choæ podstêpnie zwodnicze – bo pozwoli³o prze-
mys³owi rozrywkowemu twierdziæ, ¿e ka¿de nieautoryzowane u¿ycie dzie-
³a twórcy jest kradzie¿¹. Naturalny ludzki instynkt imitowania i dzielenia siê
– esencja naszej kultury – sta³ siê przestêpstwem.

Oto w najwiêkszym skrócie problem, z którym musimy sobie dziœ
radziæ. Prawo autorskie i znaków towarowych za pomoc¹ nowych techno-
logii utrudniaj¹cych kopiowanie CD i DVD prywatyzuje coraz wiêcej z na-
szej wspó³dzielonej kultury. Cel jest jeden: aby korporacje mog³y wycisn¹æ
z niej wiêcej pieniêdzy. Jak zobaczymy dalej, ogranicza to wolnoœæ tworze-
nia we wszystkich dziedzinach. Homogenizuje kulturê, stawia bariery praw-
ne odkryciom naukowym, t³umi wolnoœæ wypowiedzi.

James Boyle, badacz prawa autorskiego, twierdzi, ¿e trwa „druga
faza grodzeñ”. Pierwsz¹ by³y, rzecz jasna, grodzenia w Anglii opisane
w kolejnym rozdziale. Drug¹, która dotyka nas dziœ, jest über-prywatyzacja
(a w³aœciwie korporatyzacja) twórczoœci, informacji i wiedzy.

Tendencja ta trwa od kilku dekad, ale przyspieszy³a gwa³townie wraz
z rozwojem technologii elektronicznych. Magnetowidy, telewizja kablowa
i satelitarna, komputery osobiste, internet, smartfony i mrowie innych...
Zanim nadesz³y, s³owa by³y utrwalone na papierze, obrazy – na celuloidzie,
a muzyka – na winylu. Przeciêtnemu odbiorcy trudno by³o nie tylko oddzie-
liæ treœæ od noœnika, ale te¿ skopiowaæ zastrze¿one dzie³a i dzieliæ siê nimi.
W miarê jak jedno medium za drugim cyfryzowa³o siê, a internet stawa³
uniwersalnym œrodkiem komunikacji, kopiowanie i wspó³dzielenie kultury
okazywa³o siê coraz prostsze. Ku rozpaczy przemys³u rozrywkowego co-



55

raz trudniej by³o te¿ sprawowaæ kontrolê nad sprywatyzowanymi dzie³ami,
co zainspirowa³o Stewarta Branda, kontrkulturowego futurystê, do wypo-
wiadzenia s³ynnych s³ów: „Informacja chce byæ wolna”.

Problemem przemys³u rozrywkowego jest to, ¿e nowe technologie
podwa¿aj¹ stary, dochodowy model biznesowy, na którym od prawie stu-
lecia polega Hollywood i polegaj¹ producenci muzyki oraz wydawcy ksi¹-
¿ek. Wielkie korporacje nie lubi¹ patrzeæ, jak nowicjusze na rynku dziêki
nowym technologiom „ogrywaj¹” ich archaiczny sposób prowadzenia biz-
nesu – bo sprzedaj¹ „treœci” nowymi i tañszymi kana³ami. Niegdyœ Holly-
wood uzna³o pojawienie siê telewizji zwyk³ej i kablowej oraz magnetowi-
du za powa¿ne zagro¿enie dla swego g³ównego biznesu: prezentowania
filmów w kinach. Nie zmieni³ tego fakt, ¿e otwar³y one nowe dochodowe
rynki zbytu. Wielkie studia dostaj¹ te¿ furii, widz¹c, jak ludzie u¿ywaj¹
wyimków z filmów i programów telewizyjnych bez zezwolenia i niekomer-
cyjnie, w ramach gwarantowanego prawem „dozwolonego u¿ytku”.

Dla przemys³u rozrywkowego problemem nie jest sta³y dop³yw no-
wych technologii, pozwalaj¹cy kopiowaæ, rozprzestrzeniaæ i miksowaæ dzie³a
kultury. Problemem jest, ¿e ludzie mog¹ dziœ tworzyæ i dzieliæ siê w³asn¹
twórczoœci¹. Nie musz¹ ju¿ niczego kupowaæ. W pewnym sensie twór-
czoœæ pojawiaj¹ca siê poza rynkiem sta³a siê nowym rodzajem powa¿nej
konkurencji dla rynku.

Hollywood i wytwórnie p³ytowe uderzy³y wiêc do prawodawców na
ca³ym globie o szczególn¹ ochronê prawn¹. Po³¹czy³y si³y z innymi rodza-
jami mediów, aby stworzyæ bardziej rygorystyczne miêdzynarodowe ure-
gulowania, rozszerzaj¹ce ich uprawnienia do karania „piratów” (bardzo
szeroko pojmowanych). Ich g³ównym orê¿em s¹: rygorystyczne prawo
autorskie, drakoñskie kary za nieautoryzowane wykorzystanie ich utwo-
rów i technologie „zabezpieczeñ”, np. Digital Rights Management stoso-
wany do p³yt CD i DVD. W sumie wywo³uje to zastój w kulturze.

Jednym z najbardziej oburzaj¹cych przyk³adów jest zaciek³a kampa-
nia Disney Company na rzecz przed³u¿enia ochrony prawnej utworów
o kolejne 20 lat. W po³owie lat 90. XX wieku firma zaniepokoi³a siê, ¿e jej
sztandarowa postaæ – Myszka Miki, pierwszy raz zaprezentowana w krót-
kometra¿ówce z 1928 roku „Parowiec Willie” – wesz³aby do domeny pu-
blicznej ju¿ w 2004 roku. Pluto, Goofy i Donald mieli siê staæ w³asnoœci¹
publiczn¹ w 2009 roku. Aby temu zapobiec, Disney uruchomi³ agresywn¹
kampaniê lobbingow¹ na rzecz ustawy o przed³u¿eniu ochrony praw au-
torskich. Napi¹³ swoje musku³y polityczne, przekazuj¹c fundusze kampa-
nijne wiêkszoœci kongresmenów, którzy popierali tê ustawê.
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W 1998 roku Disney wygra³, wywalczy³ wyd³u¿enie ochrony praw
autorskich o 20 lat. W rezultacie oko³o 400 tysiêcy ksi¹¿ek, filmów i piose-
nek, przewidzianych do upublicznienia, pozostanie w³asnoœci¹ prywatn¹
co najmniej do 2018 roku. Prawdziwy deszcz obfitoœci dla w³aœcicieli praw
– wart dziesi¹tki miliardów dolarów.

Ironi¹ tego rozwi¹zania jest, ¿e prawo autorskie mia³o na celu stymu-
lowanie powstawania nowych dzie³ poprzez wynagradzanie twórców. Lecz
jest wrêcz niemo¿liwe, aby nowe prawo sk³oni³o George’a Gershwina, Jo-
sepha Conrada, Roberta Frosta, Lewisa Carrolla czy F. Scotta Fitzgeralda
do napisania nowych utworów. Oni s¹ martwi. Przed³u¿enie okresu ochro-
ny by³o szytym grubymi niæmi przypadkiem korporacyjnego protekcjoni-
zmu. Aby ochroniæ 3 procent utworów z lat 20. i 30., które maj¹ wci¹¿
wartoœæ komercyjn¹, Disney i jego sojusznicy zdo³ali zablokowaæ wszyst-
kie dzie³a z tego okresu, wraz z 97 procentami, które w ogóle nie s¹ ko-
mercyjnie dostêpne.

Prawo znaków handlowych jest kolejnym narzêdziem nadu¿ywanym,
aby blokowaæ kulturowe dobra wspólne i zarazem chroniæ rynki. Prawo to
rz¹dzi u¿yciem nazw i logotypów firm oraz produktów. Jego w³aœciwym
celem jest zapobieganie fa³szerstwom, oszustwom i zamieszaniu na ryn-
kach. Ale wielkie firmy coraz czêœciej u¿ywaj¹ go, aby kontrolowaæ swój
obraz publiczny i uniemo¿liwiaæ zwyk³ym ludziom krytykowanie ich pro-
duktów lub naœmiewanie siê z nich.

Mattel na przyk³ad b³yskawicznie pozywa ka¿dego, kto u¿yje lalek
Barbie lub ich nazwy w sposób nieautoryzowany, nawet w kontekœcie paro-
dii lub komentarza spo³ecznego. Kilka lat temu firma podjê³a kroki przeciw
fotografowi, który wystawi³ zdjêcia pokazuj¹ce Barbie w zabawnych lub ero-
tycznych pozach. Mattel wymóg³ kiedyœ na niewielkiej oficynie wydawniczej
zmianê podtytu³u ksi¹¿ki o anoreksji, bo u¿yto w nim s³owa „Barbie”.

McDonald’s grozi œrodkami prawnymi dziesi¹tkom restauracji, któ-
rych nazwy brzmi¹ „McVegan”, „McSushi” i „McMuffin”. McDonald’s wygra³
sprawê o naruszenie prawa do znaku towarowego przeciwko sieci moteli
„McSleep”. Posiadaj¹c oko³o 30 tysiêcy punktów w stu krajach, McDo-
nald’s twierdzi, ¿e jest globalnym w³aœcicielem przedrostka „Mc” u¿ywane-
go w gastronomii i zbli¿onych dziedzinach.

Takie nadu¿ycia prawa do znaku towarowego s¹ nierzadkie. Nowo-
jorska gazeta The Village Voice próbowa³a kiedyœ powstrzymaæ pismo The
Cape Cod Voice oraz inne czasopisma od u¿ywania w tytule s³owa Voice.
Zastrze¿onym znakiem towarowym mo¿e byæ te¿ zapach, np. „zapach
œwie¿o skoszonej trawy na pi³kach tenisowych”. Amerykañska telewizja
NBC jest w³aœcicielem trzech nut wygrywanych na dzwonkach: „bim, bam,
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bom”. Mo¿na siê zastanawiaæ, czy Andy Warhol namalowa³by s³ynny ob-
raz z puszk¹ zupy Campbell, gdyby dzisiejsze przepisy obowi¹zywa³y pó³
wieku temu.

Urynkowienie uniwersytetów i badañ naukowych

Mo¿e tego nie widaæ, ale uniwersytety to – jak pisz¹ profesorowie
Michael Madison, Brett Frischmann i Katherine Strandburg – „z³o¿one do-
bra wspólne kultury”. System uniwersytecki u¿ywa paradygmatu dobra
wspólnego, aby wielu ludzi mog³o wspólnie pracowaæ nad wytworzeniem
nowej wiedzy. Zarz¹dza on przep³ywem wiedzy jak ¿ywym organizmem,
zapewniaj¹c jej przechowywanie, ulepszanie i dostarczanie nowym genera-
cjom. Uniwersytety s¹ z³o¿onymi ekosystemami wielu mniejszych dóbr wspól-
nych, takich jak kolegia, wydzia³y, katedry, biblioteki i sale wyk³adowe.

Ka¿dy, kto ¿yje w œwiecie akademickim, wie, ¿e jêzyk rynków i trans-
akcji handlowych jest ca³kiem obcy temu œrodowisku. Uniwersytet nie ku-
puje ani nie sprzedaje wiedzy. Uniwersytet pielêgnuje trwa³e relacje zaufa-
nia i wzajemnoœci. Wspiera dzielenie siê wiedz¹ i wspó³pracê w jej posze-
rzaniu. Oczywiœcie, akademie s¹ te¿ aren¹ konkurencji i rywalizacji, ale
za³o¿eniem tego œrodowiska jest, ¿e wiedza to nie produkt komercyjny.
Powinna byæ wspó³dzielona i swobodnie upowszechniana.

Dziêki otwartej debacie i weryfikacji akademie zapewniaj¹ integral-
noœæ badañ. Spo³ecznoœæ naukowa jest stró¿em wiedzy. Gromadzenie
wiedzy jako w³asnoœci prywatnej nie tylko szkodzi spo³ecznoœci, ale te¿
zaprzecza misji naukowca. Celem nauki jest nie maksymalizacja zysku,
lecz poszukiwanie prawdy i wykorzenianie b³êdów. Ludzie nauki czuj¹ siê
w obowi¹zku patrolowaæ granice akademickich dóbr wspólnych, identyfi-
kuj¹c tych, którzy chcieliby zatruæ prawdê fa³szowanymi badaniami lub pla-
giatem. Oto prawdziwa wartoœæ dóbr wspólnych w œrodowisku akademic-
kim: ich skutecznoœæ w wychowywaniu etycznych naukowców. Œrodowi-
sko jest gotowe wychwytywaæ i karaæ niedba³ych lub oszukañczych bada-
czy. Tradycyjnie te¿ nie aprobuje siê przedsiêbiorców, prywatyzuj¹cych
wspóln¹ wiedzê przez patentowanie wyników badañ.

Problemem ostatnich 30 lat jest erozja tego etosu. Prywatyzacja
i komodyfikacja wiedzy akademickiej oraz stosunków wœród uczonych jest
bardzo zaawansowana. W Stanach Zjednoczonych punktem zwrotnym by³
rok 1980 – rok zwyciêstw wyborczych Ronalda Reagana i Margaret That-
cher. Rok, w którym w obu krajach wprowadzono now¹ politykê opart¹ na
agresywnym fundamentalizmie prorynkowym. By³ to te¿ rok, w którym S¹d
Najwy¿szy Stanów Zjednoczonych wyda³ wyrok w sprawie „Diamond
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v. Chakrabarty”, co otworzy³o drogê do patentowania bakterii, genów, ¿ywych
tkanek oraz istot ¿ywych: i naturalnych, i sztucznie wytworzonych.

Uniwersytet Harvarda jest dziœ w³aœcicielem patentu na tzw. Onko-
Mysz u¿ywan¹ w badaniach laboratoryjnych nad nowotworami. Posiada
te¿ patenty na 23 nanoskalowe substytuty pierwiastków uk³adu okresowe-
go. Patentowanie metod leczenia wirusa AIDS oznacza, ¿e fundusze pu-
bliczne bêd¹ mog³y zostaæ u¿yte do opracowywania leków na tê chorobê
nastêpnie prywatyzowanych i sprzedawanych po wysokich cenach. Kon-
cerny farmaceutyczne kwitn¹, niezamo¿ni pacjenci z AIDS maj¹ wiêksz¹
szansê, by umrzeæ. Jednym z najwa¿niejszych czynników zmian tej nowej
etyki rynkowej w badaniach biomedycznych jest Bayh-Dole Act, prawo
uchwalone w USA w 1980 roku i powielane na ca³ym œwiecie. Zosta³o ono
uchwalone na ¿¹danie wielkich firm farmaceutycznych, chemicznych i bio-
technologicznych. Pozwala wy¿szym uczelniom prywatyzowaæ wyniki ba-
dañ finansowanych przez patentowanie ich wyników, czêsto we wspó³pra-
cy z korporacyjnymi fundatorami. Prawo to zachêca firmy, aby widzia³y
w uniwersytetach Ÿród³o tanich (bo finansowanych publicznie) wyników ba-
dañ, które mo¿na zagarn¹æ dla w³asnych krótkoterminowych potrzeb ryn-
kowych. Nic dziwnego, ¿e zmieni³o to wiele w akademickich obyczajach
i standardach etycznych. Zarz¹dcy uniwersytetów zaczêli intensywnie szu-
kaæ metod monetyzacji wyników badañ. Uruchomili „biura transferu tech-
nologii” i rozpoczêli zalecaæ siê do wielkich korporacji w nadziei, ¿e te ufun-
duj¹ wiêksze instytuty badawcze.

Poniek¹d to dzia³a – ale tak¿e otwiera drzwi powa¿nym konfliktom
etycznym, korupcji i konfliktom interesów. Uczelnie i korporacje d¹¿¹ do
zastrze¿enia patentami wyników publicznie finansowanych badañ i do pry-
watyzacji zysków. Nawet jeœli to podatnicy sfinansowali najbardziej prze³o-
mowe badania farmakologiczne, patenty na ich wyniki s¹ w³asnoœci¹ uni-
wersytetów lub korporacji – i sprzedaje siê je za grube pieni¹dze. Amery-
kañski podatnik sfinansowa³ badania, które przynios³y sposoby leczenia
chorób genetycznych, depresji i cukrzycy. Zainwestowali w wytworzenie
Vasotecu i Capotenu przeciw nadciœnieniu; leku antywirusowego Zovirax;
Prozacu i Zantacu przeciw depresji; Taxolu na raka i Xalantanu przeciwko
jaskrze. Ale patenty na te leki nale¿¹ do korporacji i ich udzia³owców – nie
do podatnika.

Partnerstwo korporacji z wy¿szymi uczelniami czêsto zniekszta³ca
priorytety badawcze tych drugich, szkodz¹c d³ugoterminowym badaniom
podstawowym korzystnym dla spo³eczeñstwa. Na przyk³ad zamiast badaæ
organiczne metody uprawy roœlin i zintegrowan¹ ochronê przed szkodni-
kami, uniwersytecki wydzia³ biologii mo¿e wzi¹æ znacz¹ce pieni¹dze od
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Monsanto i poœwiêciæ siê studiowaniu upraw modyfikowanych genetycz-
nie. Zamiast rozwijaæ zastosowania Linuksa i otwartego oprogramowania,
co mo¿e pomóc ludziom w „zmarginalizowanych” krajach (a przy okazji
obni¿yæ koszty funkcjonowania uczelni), uzale¿niony od hojnych projektów
badawczych Microsoftu wydzia³ informatyki bêdzie sk³ania³ studentów do
u¿ywania oprogramowania tej firmy. W ten prosty sposób powiêkszy siê
grupa deweloperów i u¿ytkowników Microsoftu, a ograniczony jednocze-
œnie zostanie zasiêg innowacyjnych i konkurencyjnych produktów.

Dr Marcia Angell, wyk³adowca Harvard Medical School, w wielu pu-
blikacjach udokumentowa³a, jak wielkie korporacje farmaceutyczne syste-
matycznie niszcz¹ integralnoœæ edukacji medycznej w Stanach Zjedno-
czonych. Firmy farmaceutyczne rozpieszczaj¹ najwybitniejszych wyk³adow-
ców imprezami i op³acanymi suto konsultacjami wszelkiego rodzaju. Nic
dziwnego, ¿e potem wychwalaj¹ oni zalety leczenia „lekoch³onnego”, nie
zaœ tañsze, a czasem lepsze alternatywy. W USA prawie po³owa podyplo-
mowych studiów medycznych jest finansowana przez przemys³ farmaceu-
tyczny. Mo¿na ³atwo przewidzieæ wp³yw takich nak³adów pieniê¿nych na
obiektywizm badañ i rekomendacji klinicznych.

Grodzenie akademickich dóbr wspólnych ma tak¿e subtelniejsze,
kaskadowe efekty. Jednym z nich jest upadek etosu wspó³pracy i dzielenia
siê. Jeœli uczelnia nawi¹za³a wspó³pracê z biznesem, wielu badaczy ma
zakaz dzielenia siê wynikami badañ. S¹ one zastrze¿one. Korporacyjni
sponsorzy czêsto nalegaj¹ na ukrywanie wyników, które mog³yby zagroziæ
ich interesom gospodarczym. Administracja uczelni i badacze stali siê fak-
tycznie m³odszymi wspólnikami wielkich korporacji i l¹duj¹ w sytuacji etycz-
nego konfliktu interesów. Powinni s³u¿yæ interesowi publicznemu czy inte-
resom biznesowych fundatorów? Czy akademickie normy otwartoœci i dzie-
lenia siê powinny przewa¿yæ nad klauzulami umów z korporacj¹?

W miarê jak coraz wiêcej wiedzy akademickiej zostaje zaw³aszczo-
ne, tworzy siê z niej tak zwany „g¹szcz patentów” – zestaw wielu zastrze-
¿eñ patentowych, utrudniaj¹cy stwierdzenie, kto jest w³aœcicielem praw
i kto ma zezwolenie, aby z nich korzystaæ. Michael Heller, profesor prawa,
nazywa to „tragedi¹ anty-commons” – fragmentacj¹ praw w³asnoœci tak
du¿¹, ¿e badacze nie mog¹ ustaliæ, jak wspó³pracowaæ ze sob¹, by nie
ryzykowaæ pozwów s¹dowych. Przez lata badania nad rakiem piersi by³y
wstrzymywane z powodu patentu, jaki bitechnologiczna firma z Utah otrzy-
ma³a na „gen podatnoœci na raka piersi”. Wielu naukowców obawia³o siê
prowadziæ prace, które mog³yby naruszaæ zastrze¿enia dotycz¹ce poszcze-
gólnych genów. Szczêœliwie wiekopomny wyrok S¹du Najwy¿szego USA
z 2013 roku uniewa¿ni³ te wszystkie patenty. S¹d stwierdzi³, ¿e ludzkie geny
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nie mog¹ byæ patentowane. Mimo to nadal „g¹szcze patentowe” s¹ po-
wa¿n¹ przeszkod¹ dla odkryæ oraz innowacji naukowych.

Partnerstwo biznesu i uczelni mo¿e mieæ te¿ inne k³opotliwe nastêp-
stwa. Nale¿y do nich utajnianie metod badawczych i opóŸnianie publikacji
wyników badañ. Czasem robi siê to, aby sponsoruj¹ca badania firma mo-
g³a uzyskaæ patent, zanim konkurencja pozna wyniki. Mo¿e to doprowa-
dziæ do prowadzenia dubluj¹cych siê badañ. Wielu badaczy straci³o pracê
lub musia³o porzuciæ projekty badawcze, których wyniki by³y niewygodne
dla korporacyjnych partnerów ich uczelni.

Historycznie pañstwa traktowa³y badania naukowe jako dobro wspól-
ne, funduj¹c publiczne uniwersytety, finansuj¹c wa¿ne badania i respektu-
j¹c niezale¿noœæ œrodowisk naukowych. To pokazuje, ¿e pañstwo i dobro
wspólne mog¹ wspó³istnieæ i owocnie wspó³pracowaæ. Ale za ¿ycia ostat-
niego pokolenia nast¹pi³ dramatyczny upadek tego etosu, kiedy pañstwo
wspólnie z rynkiem zaw³aszczy³y akademickie dobra wspólne, by u¿y-
waæ ich zasobów do stymulowania krótkoterminowego wzrostu gospo-
darczego.

Rozliczne koszty grodzeñ

Ten krótki przegl¹d ró¿nych form grodzeñ mia³ pokazaæ niebezpie-
czeñstwa alienacji przyrody, kultury i relacji spo³ecznych dla celów rynku.
Chcê podkreœliæ, ¿e rynki i dobro wspólne mog¹ wspó³graæ ze sob¹. Ale
gdy system rynkowy posuwa siê za daleko, jeœli próbuje zmonetyzowaæ to,
co nie powinno byæ ometkowane cen¹, i jeœli stara siê sprywatyzowaæ do-
stêp do zasobów zaspokajaj¹cych podstawowe potrzeby ludzi, jeœli mono-
polom w³asnoœciowym pozwala siê na wypieranie konkurencji i wartoœci
pozarynkowych, mo¿e to spowodowaæ ogromne szkody. Zniszczenie ca-
³ych ekosystemów. Pozbawienie ludzi dostêpu do niezbêdnych zasobów.
Zmianê struktur spo³ecznych. Ignorowanie d³ugofalowych skutków dzia-
³añ. Erozjê wolnoœci, autonomii i wzajemnej ¿yczliwoœci kommonersów.

System, którego podstaw¹ jest inkluzywnoœæ i zaspokajanie podsta-
wowych potrzeb, przekszta³ca siê w system wy³¹cznoœci, którego jedynym
kryterium staje siê si³a nabywcza podmiotów – system stawiaj¹cy korpora-
cje nad wszystkimi innymi. Puszczony samopas taki system zniszczy na-
wet twórczy potencja³ naukowych dóbr wspólnych.

Oto dlaczego jêzyk dóbr wspólnych jest tak u¿yteczny. Pozwala nam
stawiæ czo³a patologicznej tendencji rynków do przekszta³cania ludzi, spo-
³ecznoœci i zasobów naturalnych w „fikcyjne towary”. Pomaga nam zrozu-
mieæ, jak dobro wspólne tworzy potê¿ne wartoœci.
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Wiele tych wartoœci mo¿e siê mierzyæ z tymi, których Ÿród³em jest
pañstwo lub rynek, nawet jeœli u¿yjemy konwencjonalnych mierników (po-
myœlmy o Linuksie, bankach krwi, Wikipedii). Wa¿niejsz¹ spraw¹, która
umyka wiêkszoœci ekonomistów i polityków, jest bogactwo niemierzalnych,
jakoœciowych i jednostkowych wartoœci pochodz¹cych z dobra wspólnego.
Najpilniejszym wyzwaniem jest dziœ znaleŸæ lepsze sposoby ochrony dóbr
wspólnych i wartoœci, które w nich powstaj¹.
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Rozdzia³ 6

Zapomniane dzieje dobra wspólnego

Jednym z najbardziej podstêpnych skutków grodzeñ jest unicestwia-
nie kultury dobra wspólnego i pamiêci o niej. Dawne sposoby dzia³ania,
zwyczaje spo³eczne niegdyœ ³¹cz¹ce ludzi, tradycje kulturowe osadzaj¹-
ce ludzi w krajobrazie, normy etyczne zapewniaj¹ce stabiln¹ to¿samoœæ
– wszystko to zostaje zmiecione na bok, aby zrobiæ miejsce totalitarnej
kulturze rynku. Zwyczaje zbiorowe ustêpuj¹ indywidualizmowi. Przeka-
zywane przez pokolenia tradycje staj¹ siê ofiar¹ pogoni za tym, co mod-
ne lub najtañsze w danej chwili. Zanikaj¹ barwne osobowoœci i koloryt
lokalny.

Kapitalistyczn¹ logikê utowarowienia podsumowa³ Karol Marks
w pamiêtnym zdaniu: „Wszystko, co trwa³e, rozp³ywa siê w powietrzu”. Gro-
dzenia okrywaj¹ mrokiem historiê dóbr wspólnych i pamiêæ o nich, co czy-
ni te dobra niewidzialnymi. Bezosobowa, indywidualistyczna, oparta na
handlu etyka rynku staje siê now¹ normalnoœci¹.

Jeœli mamy zrozumieæ dobro wspólne, musimy poznaæ bli¿ej jego
bogat¹, lecz zapoznan¹ historiê. Kultura kapitalistyczna g³osi, ¿e historia
w nieunikniony sposób prowadzi nas, jeœli nie do doskona³oœci, to do coraz
wiêkszego postêpu – co czyni bie¿¹cy moment najlepszym z mo¿liwych.
Ignorowana z³o¿ona historia dobra wspólnego mówi co innego. Opowiada
o ludzkoœci ucz¹cej siê nowych, inteligentnych sposobów wspó³pracy. To
historia tworzenia – mimo struktur w³adzy i wbrew tym strukturom (feuda-
lizmowi, autorytaryzmowi, kapitalizmowi) – nowych rodzajów instytucji spo-
³ecznych o odmiennych priorytetach, s³u¿¹cych wspólnym celom.

Dobra wspólne umiejscowione s¹ zazwyczaj wewn¹trz innych struk-
tur w³adzy i relacji spo³ecznych, nie s¹ zatem w pe³ni niezale¿ne. Czêsto
pojawia siê silne „napiêcie twórcze” miêdzy logik¹ dóbr wspólnych a impe-
ratywem otaczaj¹cego œrodowiska (w³oœci feudalnych, rynków technolo-
gicznych, prawa pañstwowego). Dlatego dobro wspólne rozkwita w „szcze-
linach systemu”, w bezpiecznych obszarach przeoczonych lub tolerowa-
nych przez w³adzê albo bezpiecznie od niej oddalonych.

Zwykle dobro wspólne nie jest suwerenn¹ struktur¹ spo³eczn¹. Jego
s³u¿ebn¹ rolê pokazuje rozkwit œredniowiecznych gruntów gromadzkich
w ramach feudalizmu, stowarzyszeñ organizuj¹cych siê pod w³adz¹ so-
cjalizmu i komunizmu, a wspó³czeœnie, w kapitalizmie, ekonomii darów
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takich jak œwiat akademicki lub stowarzyszenia obywatelskie. Te dobra
wspólne istnia³y i istniej¹ najczêœciej w ramach szerszych systemów
w³adzy.

A przecie¿ tradycja wspó³pracy i wzajemnoœci siêga tysi¹ce lat wstecz.
U zarania cywilizacji normy prawne stworzono w³aœnie po to, aby chroniæ
wspólne interesy spo³eczeñstwa i jego przysz³ych pokoleñ. Instynkt wspó³-
pracy rzadko przejawia siê w czystej, altruistycznej formie. Zwykle dzia³a
w twórczym napiêciu wobec indywidualizmu i w³adzy. Nawet jeœli lubimy
przeciwstawiaæ sobie „indywidualizm” i „kolektywizm”, to wiedzmy, ¿e
w dobru wspólnym przenikaj¹ siê one i przeplataj¹ w skomplikowany spo-
sób. Nie wykluczaj¹ siê, lecz dynamicznie uzupe³niaj¹ –  jak jin i jang.

W tym rozdziale przedstawiê kilka typów dóbr wspólnych, które po-
wtarzaj¹ siê przez stulecia. Owe ma³oskalowe systemy zadaj¹ k³am stwier-
dzeniom wspó³czesnych ekonomistów, ¿e ludzie s¹ z zasady materialista-
mi o nieograniczonych apetytach i ¿e egoizm to uniwersalna ludzka cecha.
Jest odwrotnie. To w³aœnie idea Homo oeconomicus i globalnej integracji
spo³ecznej przez rynki stanowi aberracjê w historii ludzkoœci. Nigdy dot¹d
w historii tak wiele wa¿nych i zró¿nicowanych elementów spo³eczeñstwa
nie by³o po³¹czonych przez rynek. Nigdy dot¹d œwiat nie widzia³ tak wielu
spo³ecznoœci jednolicie zorganizowanych wokó³ zasad konkurencji rynko-
wej i akumulacji kapita³u, systemowo kreuj¹cych skrajnie samolubny indy-
widualizm, nierównoœci gospodarcze i destrukcyjne ataki na œrodowisko
naturalne.

Ju¿ same te zjawiska s¹ niepokoj¹ce, martwi¹ jednak równie¿ kru-
choœæ i niestabilnoœæ œwiatowego systemu rynków. Szeœæ lat po kryzysie
finansowym 2008 roku œwiatowe potêgi wci¹¿ walcz¹ o przywrócenie za-
ufania, wiarygodnoœci i spo³ecznej stabilnoœci wielu globalnym i narodo-
wym rynkom. Nieuniknione jest, ¿e – dobrowolnie lub pod naciskiem kry-
zysu – ludzkoœæ bêdzie musia³a ponownie odkryæ i wdro¿yæ instytucje oparte
na wspó³pracy.

Co nauki o ewolucji mówi¹ nam na temat wspó³pracy

Skoro ekonomiœci zak³adaj¹, ¿e g³ówn¹ cech¹ jednostki jest egoizm,
nie nale¿y siê dziwiæ, ¿e œwiat uwa¿aj¹ za paskudne, pe³ne konkurencyjnej
walki miejsce, które popadnie w chaos, o ile nie wkroczy pañstwo, aby
powstrzymywaæ z³oczyñców i wymierzaæ kary. To œwiatopogl¹d, jaki w XVIII
stuleciu wylansowali filozofowie polityczni: John Locke, David Hume i Tho-
mas Hobbes. Na ich za³o¿eniach o uniwersalnym egoizmie i „racjonalno-
œci” zbudowano ca³e systemy prawne oraz polityczne.
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Ale mo¿e to tylko taka sobie bajeczka? Czêœciowo prawdziwa opo-
wieœæ, której nie potwierdzaj¹ w pe³ni badania empiryczne dotycz¹ce ludz-
kich zachowañ? A co, jeœli mo¿emy wykazaæ, ¿e wspó³praca miêdzy ludŸ-
mi, wzajemnoœæ i nieracjonalnoœæ s¹ czynnikiem równie wa¿nym jak „kon-
kurencyjna racjonalnoœæ” i „maksymalizacja u¿ytecznoœci”?

Takie s¹ w³aœnie zaskakuj¹ce wyniki wspó³czesnych badañ nauk
o ewolucji, szczególnie neurologii mózgu, genetyki, psychologii rozwojo-
wej i ewolucyjnej oraz antropologii porównawczej. Potwierdzaj¹, ¿e spo-
³eczne zaufanie i wzajemnoœæ to zasady g³êboko zakorzenione w ludziach.
Byæ mo¿e nawet zakodowane biologicznie.

Jednym z pierwszych naukowców badaj¹cych owo zjawisko by³ ro-
syjski zoolog Piotr Kropotkin. O tych badaniach napisa³ w swojej ksi¹¿ce
z 1902 roku Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju (oryg. Mutual Aid:
A Factor in Evolution – przyp. t³um.). Kropotkin bada³ królestwo zwierz¹t
i stwierdzi³, ¿e „czynnikiem sukcesu gatunków, tak¿e cz³owieka, jest ko-
operacja, a nie konkurencja w rozumieniu darwinizmu”. Zwierzêta s¹ po-
wi¹zane miêdzy sob¹ i œwiadcz¹ sobie pomoc wzajemn¹, aby zwiêkszyæ
swoj¹ sprawnoœæ jako grupy.

G³ówny nurt nauk w XX wieku obra³ jednak odmienny kierunek. Dla
wyjaœnienia zachowania i ewolucji organizmów ¿ywych przyjêto modele
racjonalnego egoizmu. W naukach zajmuj¹cych siê ewolucj¹ tradycyjnie
uznaje siê dobór naturalny za coœ, co dotyczy  jednostek, lecz nie grup czy
ca³ych gatunków, poniewa¿ jednostki zajmuj¹ uprzywilejowan¹ pozycjê
w biologicznej hierarchii przyrody. Wiêkszoœæ naukowców odrzuca kon-
cepcjê, ¿e cechy korzystne dla grupy mog¹ byæ i s¹ przekazywane oraz
rozwijane na poziomie grupy.

W ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat nast¹pi³a jednak eksplozja badañ
prowadzonych przez uznanych badaczy takich jak Martin Nowak, E.O.
Wilson, David Sloan Wilson i innych. Dowodz¹ oni, ¿e selekcja naturalna
na poziomie grupowym jest znacz¹c¹ si³¹ ewolucji ludzkiej i zwierzêcej.
Empiria wskazuje, ¿e zmiany ewolucyjne mog¹ zachodziæ i zachodz¹ na
wszystkich poziomach hierarchii biologicznej, tak¿e na poziomie grupy.
Podstawowa hipoteza g³osi, ¿e chocia¿ wspó³praca i altruizm mog¹ byæ
„lokalnie niekorzystne” dla jednostek, grupom mog¹ przynosiæ wiele ko-
rzyœci ewolucyjnych. E.O. Wilson i David Sloan Wilson ujêli to nastêpuj¹-
co: „Egoista wygrywa z altruist¹ wewn¹trz grupy. Grupy altruistów wygry-
waj¹ z grupami egoistów. Reszta to komentarze”. Wzajemnoœæ w rela-
cjach spo³ecznych le¿y w sercu ludzkiej to¿samoœci, wspólnoty i kultury. To
wa¿na ¿yciowa funkcja mózgu, pomagaj¹ca gatunkowi ludzkiemu prze¿yæ
i ewoluowaæ.
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Spory na ten temat wci¹¿ trwaj¹, wiele jednak wskazuje na to, ¿e
jesteœmy neurologicznie przystosowani do empatii, kooperacji i nawi¹zy-
wania wiêzi emocjonalnej z innymi ludŸmi. Pisarka i felietonistka Rebecca
Solnit w swojej ksi¹¿ce Raj zbudowany w piekle: niezwyk³e spo³ecznoœci
powsta³e w czasach niedoli opisuje cz³onków spo³ecznoœci, których po-
wstanie wymusi³y katastrofy: trzêsienie ziemi w San Francisco w 1907 roku,
naloty niemieckie na Londyn podczas II wojny œwiatowej, atak na World
Trade Center. Ludzie ci przewa¿nie wykazuj¹ niewiarygodne poœwiêcenie,
radoœæ, zaradnoœæ i wzajemn¹ ¿yczliwoœæ. Ksi¹¿ka Solnit jest odpowie-
dzi¹ na twierdzenie wiêkszoœci polityków i ekonomistów, ¿e œwiat sk³ada
siê z osamotnionych, samolubnych jednostek, którymi nale¿y rz¹dziæ za
pomoc¹ strachu i autorytarnej si³y.

Martin A. Nowak, harwardzki teoretyk biologii, napisa³: „Byæ mo¿e
najbardziej godnym uwagi aspektem ewolucji jest jej zdolnoœæ do powodo-
wania wspó³pracy w konkurencyjnym œwiecie”. O doda³: „Mo¿emy wiêc
dopisaæ ‘wspó³pracê naturaln¹’ jako trzeci¹ zasadê ewolucji, obok mutacji
i selekcji naturalnej”. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w drugiej po³owie XX wieku
popularnoœæ „teorii selekcji indywidualnej” niepokoj¹co zbieg³a siê w cza-
sie ze szczytem kultury rynków oraz jej etosu indywidualistycznej rywaliza-
cji. Czy¿by by³ to przypadek kulturowego skrzywienia optyki naukowej?

W najnowszych odkryciach nauk o ewolucji istotne jest uznanie, ¿e
¿ywe istoty dzia³aj¹ w skomplikowanym systemie wzajemnych zale¿noœci.
Oznacza to, ¿e interes jednostki i grupy przenikaj¹ siê wzajemnie, co czyni
mniemany dualizm „egoizmu” i „altruizmu” nieco sztucznym. Ka¿dy cz³o-
nek stabilnych spo³ecznoœci online rozpozna ten schemat: potrzeby jedno-
stek i grupy z czasem uzgadniaj¹ siê i wspieraj¹ wzajemnie mimo okazjo-
nalnych zak³óceñ konfliktami wewnêtrznymi lub zewnêtrznymi.

Profesor Elinor Ostrom przestudiowa³a w swoich badaniach spo³ecz-
nych setki spo³ecznoœci na ca³ym œwiecie, które zorganizowa³y siê na zasa-
dzie dobra wspólnego i rozwinê³y etykê wspó³pracy. W rzeczywistoœci etno-
graficznej dobro wspólne mo¿e byæ sposobem przekonania ludzi, aby ograni-
czyli swoje interesy indywidualne, a wsparli interes grupy. Dobra wiadomoœæ
jest taka, ¿e obecnie naukowcy potwierdzaj¹ tê hipotezê na bardziej podsta-
wowych poziomach genetyki, biologii, neurologii i psychologii ewolucyjnej.

Zapomniana historii prawna dóbr wspólnych

Podobnie jak w naukach o ewolucji – gdzie dobro wspólne przetrwa-
³o w ukryciu i dopiero niedawno zosta³o uznane ponownie – dzia³o siê
w historii prawa. Regulacje dobra wspólnego w wiêkszoœci popad³y w za-
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pomnienie. A przecie¿ ich historia zaczyna siê w staro¿ytnym Egipcie, ma
kontynuacjê w Rzymie i przewija siê – jak z³ota niæ w tkaninie – przez ca³e
europejskie œredniowiecze. Filary prawa dóbr wspólnych: jak kategorie
w³asnoœci w prawie rzymskim, Wielka Karta Swobód i pochodna od niej
Karta Lasów, s¹ g³êboko osadzone w prawie Zachodu.

Jednak rynkowe nastawienie wspó³czesnego prawa spowodowa³o,
¿e zasady prawne przez stulecia zwi¹zane z dobrem wspólnym popad³y
w zapomnienie. Wynika to czêœciowo z faktu, ¿e zachodnoeuropejska tra-
dycja prawna postrzega prawo jako spisany zbiór zasad i sankcji, zarz¹-
dzany przez instytucje (legislatywa, s¹downictwo) lub przez g³owê pañ-
stwa. Jest to formalny system pañstwocentryczny. Ale zachodnie nauki
prawne ignoruj¹ dobro wspólne tak¿e dlatego, ¿e wspó³czesne pañstwo
koncentruje siê na prawach indywidualnych, maj¹c du¿e problemy z roz-
poznawaniem interesów grupowych.

Je¿eli chcemy zrozumieæ prawo dóbr wspólnych, powinniœmy naj-
pierw rozszerzyæ swoje rozumienie prawa w ogóle. Prawo nie jest jedynie
formalne, pisane, instutucjonalne. Jest tak¿e nieformalne, ustne, spo³ecz-
ne. Prawo dóbr wspólnych stanowi w pewnym sensie zagro¿enie dla pra-
wa instytucjonalnego, bo sw¹ istotê i mandat wywodzi z ¿ywej, zmiennej
praktyki spo³ecznej. „Kommoning” jest czêsto widziany jako bardziej do-
stosowany do ¿ycia i moralnie uzasadniony ni¿ prawo pañstwowe – zw³asz-
cza gdy pañstwo jest skostnia³e, skorumpowane, niekompetentne, podat-
ne na wp³yw korporacji.

Oczywiœcie, prawo pañstwowe mo¿e odgrywaæ wiele pozytywnych
ról spo³ecznych i gospodarczych, szczególnie jeœli przeciwstawia siê nad-
u¿yciom ze strony korporacji lub zachowaniom antyspo³ecznym w rodzaju
dyskryminacji rasowej i genderowej, mog¹ce wystêpowaæ równie¿ w nie-
formalnych spo³ecznoœciach. Jednak system kodeksów, wyroków s¹do-
wych i przymusu pañstwowego stanie siê podstaw¹ tyranii, je¿eli nie bê-
dzie  odzwierciedla³ wartoœci spo³eczeñstwa. Musz¹ istnieæ silne pêtle sprzê-
¿enia zwrotnego, aby system prawny odpowiada³ zmieniaj¹cym siê w cza-
sie d¹¿eniom ludzi.

David R. Johnson, badacz prawa, w swoim b³yskotliwym eseju „Sie-
ciowe ¿ycie prawa” porównuje system prawny do ¿ywego organizmu. Jego
zdaniem prawo bardziej przypomina ¿ywy organizm ni¿ maszyneriê; jako
takie ma wiêc w³asn¹ historiê i ¿ycie. „Prawo to opowieœæ o sprawiedliwo-
œci i wartoœciach spo³ecznych”, pisze Johnson. „Aby trwa³o i odnawia³o siê,
musimy tê opowieœæ snuæ co dzieñ od nowa”.

Tak w³aœnie dzia³a prawo dóbr wspólnych. Dana spo³ecznoœæ, zgod-
nie ze swymi potrzebami, tworzy korpus swojego (nieformalnego, spo³ecz-
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nego) prawa, a potem potwierdza je codzienn¹ praktyk¹ spo³eczn¹. Tak
w³aœnie wzros³y dobra wspólne doko³a wolnego oprogramowania, Wikipe-
dii, wiedzy akademickiej – samoorganizuj¹ce siê spo³ecznoœci z w³asnymi
normami i wewnêtrznymi systemami ich egzekwowania. Czasem kommo-
nersi sformalizuj¹ swoje prawo za pomoc¹ konwencjonalnych narzêdzi
pañstwowych (statuty, postanowienia s¹dy), ale nie jest to zwyk³a prakty-
ka. Wed³ug historyka Petera Linebaugha: „Kommonersi myœl¹ w katego-
riach dzia³añ, nie tytu³u prawnego. Jak  zagospodarowaæ to pole? Czy wy-
maga nawo¿enia? Co tu uroœnie? Zaczynaj¹ eksploracjê. Mo¿na to na-
zwaæ podejœciem naturalnym”.

Zwyczaj jest wiêc ¿ywotnym elementem prawa dóbr wspólnych. Funk-
cjonuje jako kod kulturowy zapewniaj¹cy spo³ecznoœci jednolit¹ etykê. Jest
wspóln¹ narracj¹ odwo³uj¹c¹ siê do poprzednich pokoleñ i do repozyto-
rium wiedzy o lokalnych zasobach i sposobach zarz¹dzania nimi. Jak to
sformu³owa³a Carol Rose, prawniczka z Harwardu, zwyczaj jest „[…] me-
dium, poprzez które pozornie ‘niezorganizowana’ spo³ecznoœæ mo¿e siê
organizowaæ i dzia³aæ, a nawet – w pewnym sensie – przemawiaæ z moc¹
prawa.

Odpowiada to twierdzeniu Davida Johnsona, ¿e prawo sprowadza
siê do „autopojetycznej to¿samoœci organizacyjnej” przynale¿nej ludziom,
którzy j¹ tworz¹. „Jeœli prawo ¿yje w³asnym ¿yciem”, pisze on, „i w pewnym
sensie tworzy w³asny sposób dzia³ania i trwania, to powinniœmy raczej ba-
daæ jego biografiê, ni¿ udawaæ, ¿e potrafimy je projektowaæ b¹dŸ napra-
wiaæ z zewn¹trz”. Innymi s³owy, musimy zrozumieæ subiektywn¹ spo³eczn¹
dynamikê wewnêtrzn¹ dóbr wspólnych i zrozumieæ, ¿e stanowi ona Ÿród³o
ich prawa.

Spójrzmy na prawo z takiej perspektywy. Nie traktujmy go jako grupy
przepisów i aktów formalnych, ale jako samoorganizuj¹cy siê system two-
rzony przez samorz¹dn¹ spo³ecznoœæ, aby zarz¹dzaæ zasobami w upo-
rz¹dkowany, rzetelny sposób. £atwo nam bêdzie wtedy dostrzec, ¿e dobro
wspólne samo w sobie jest wcieleniem prawa. Stanowi ewoluuj¹cy spo-
³eczny kontrakt.  Jednostki zbieraj¹ siê i negocjuj¹ zasady i normy, które
maj¹ rz¹dziæ ich spo³ecznoœci¹. Okreœlaj¹, jak cz³onkowie spo³ecznoœci
korzystaj¹ ze wspólnych zasobów. Tworz¹ zasady zarz¹dzania ziemi¹,
wodami, rybami i zwierzyn¹ ³own¹, nadzoru nad ich wykorzystaniem i eg-
zekwowania sankcji wobec gapowiczów i wandali. W tak szerokim sensie
prawo dóbr wspólnych zaczyna siê we mgle przesz³oœci i poprzedza o ty-
si¹clecia pocz¹tki prawa pisanego.

Patrz¹cemu z zewn¹trz prawo dóbr wspólnych mo¿e siê wydawaæ
statyczne i wolnozmienne, nawet skostnia³e. W rzeczywistoœci jednak wci¹¿
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adaptuje siê ono do zmian, czêsto za pomoc¹ drobnych kroczków. Prawo
dóbr wspólnych jest szczególnie czu³e na miejscowe realia. To jego fun-
damentalna cecha. Napiêcia pojawiaj¹ siê, gdy formalne, pisane prawo nie
jest spójne z zasadami dobra wspólnego i nie zostawia miejsca na jego
sprawy. Podstawowe pytanie, które powinniœmy sobie zadaæ, brzmi: czy prawo
pañstwowe jest zbyt sztywne i œcis³e, czy te¿ raczej otwarte i mo¿liwe do
zmienienia metodami pokojowymi? A mo¿e tak agresywnie forsuje relacje
i normy rynkowe, ¿e uniemo¿liwia normalne dzia³ania obywatelskie?

W historii prawo pañstwowe co jakiœ czas uznawa³o wernakularne
prawa dobra wspólnego czy przynajmniej wiêkszych grup spo³ecznych
i w³¹cza³o ich zasady do swojej struktury. Jednym z najwczeœniejszych
przyk³adów by³o Cesarstwo Rzymskie, którego prawo rozró¿nia³o ró¿ne
rodzaje w³asnoœci, w tym dobra wspólne. W 535 r. p.n.e. cesarz Justynian
pierwszy raz uzna³ oficjalnie istnienie dóbr wspólnych i w³¹czy³ res commu-
nes do postanowieñ swojego Kodeksu. „Z prawa natury te rzeczy s¹ wspól-
ne dla wszystkich ludzi – powietrze, p³yn¹ce wody, morze i jego brzegi [...].
Rzeki i porty s¹ tak¿e publiczne, wiêc prawo ³owienia na rzekach i w por-
tach nale¿y siê wszystkim. Z prawa narodów brzeg morski jest wspólny,
i tak samo morze. Prawo po³awiania w morzu z brzegu jest wspólne dla
wszystkich ludzi”.

Ta zasada prawna – ¿e ani pañstwo, ani biznes, ani obywatele nie
mog¹ roœciæ sobie prawa do w³asnoœci wspólnych zasobów – przetrwa³a
na gruncie prawa amerykañskiego jako „doktryna publicznego powiernic-
twa”. Doktryna ta stwierdza, ¿e pañstwo ma obowi¹zek aktywnego chro-
nienia zasobów naturalnych na rzecz przysz³ych pokoleñ; nie wolno mu
sprzedaæ ani oddaæ w prywatne rêce publicznych ziem, wód ani zasobów
przyrody. Doktrynê tê stosuje siê tradycyjnie do rzek, oceanów oraz ich
brzegów; s³u¿y ona ochronie prawa osób niezorganizowanych do ³owienia
ryb, ¿eglowania i odpoczynku. Wersje tej doktryny mo¿na te¿ znaleŸæ
w wiêkszoœci systemów prawnych i w niektórych religiach œwiata. Wynika
ona z zasady, ¿e pewne zasoby nale¿¹ do wszystkich, moralnie i prawnie,
i tego prawa nie mo¿e odmówiæ ani pañstwo, ani ktokolwiek inny.

Wa¿ne jest, ¿e res communes to kategoria odrêbna od res publicae,
która okreœla w³asnoœæ publiczn¹ – nale¿¹c¹ do pañstwa. Res communes
nie jest po prostu w³asnoœci¹ pañstwow¹, ale rodzajem w³asnoœci le¿¹cej
poza w³adz¹ pañstwa. Nic dziwnego, ¿e g³owy pañstw nie s¹ zbyt szczêœli-
we, gdy musz¹ uznaæ dobro wspólne za odrêbn¹ sferê zasobów z w³asn¹
w³adz¹ moraln¹ i ochron¹ prawn¹.

Spójrzmy na króla Jana. W trzynastowiecznej Anglii kolejni królowie
zaczêli zagarniaæ do wy³¹cznego u¿ytku i dla rozrywki coraz wiêksze po³a-
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cie lasów prywatnych i wspólnych. Ta „pe³zaj¹ca  prywatyzacja” królewska
zagra¿a³a podstawom bytu kommonersów, zale¿nych od ¿ywnoœci, opa³u
i budulca pochodz¹cych z lasu. Sta³o siê to Ÿród³em coraz ostrzejszych
konfliktów spo³ecznych. W lasach nie wolno by³o wypasaæ zwierz¹t, zbie-
raæ ¿o³êdzi dla œwiñ, wyr¹bywaæ drewna na budowê i naprawê domów.
Z kolei prywatne tamy i pomosty blokowa³y ¿eglugê na rzekach.

W 1215 roku, po latach brutalnych walk zbrojnych, król Jan formalnie
zgodzi³ siê na szereg ograniczeñ prawnych swojej w³adzy absolutnej. Zo-
bowi¹za³ siê, ¿e wszyscy cz³onkowie spo³eczeñstwa, ³¹cznie z kommoner-
sami, bêd¹ mieli miêdzy innymi prawo do uczciwych procesów s¹dowych,
niezbêdnego utrzymania i uznania ich praw ludzkich. Tak narodzi³a siê
Magna Carta, fundament zachodniej cywilizacji. Prawo nietykalnoœci oso-
bistej (habeas corpus), postêpowania przed s¹dem, praworz¹dnoœæ i za-
kaz tortur – to wszystko wywodzi siê w³aœnie z Karty Praw. Wszystkie pod-
stawowe prawa obywatelskie w nowoczesnych konstytucjach i g³ównych
konwencjach praw cz³owieka s¹ wyrazem tych w³aœnie zasad prawnych.

Nale¿y tu wspomnieæ tak¿e o niemal zapomnianej Karcie Lasu (Char-
ter of the Forest). Podpisana dwa lata po Karcie Praw, a potem w³¹czona
w ni¹, Karta Lasu potwierdza³a tradycyjne prawa kommonersów do korzy-
stania z dóbr królewskich. Obejmowa³o to wypas trzody i innych zwierz¹t,
zbieranie opa³u oraz wycinanie torfu na opa³ na terenach królewskich. Kar-
ta Lasu dawa³a wiêc poddanym prawo do uzyskania podstawowych po¿yt-
ków niezbêdnych do przetrwania. Chroni³a ich te¿ przed przemoc¹ pañ-
stwow¹, stosowan¹ przez szeryfów w obronie królewskich grodzeñ.

Jak sugeruje ta historia, prawo dóbr wspólnych wskazuje na inny
rodzaj prawa – takie, jakie wywodzi siê z doœwiadczenia kommonersów;
bardziej ewolucyjne, kontekstowe i nieformalne, nie zaœ sztywne i skodyfi-
kowane; przedk³adaj¹ce równoœæ i wzajemnoœæ spo³eczn¹ ponad cele
komercyjne i hierarchiê pañstwa. Peter Linebaugh pisze: „Kommoning jest
zwi¹zany z prac¹. Wynika z konkretnej dzia³alnoœci w polu, w lesie, na
³¹ce, na bagnie czy przy brzegu. Prawa dóbr wspólnych wprowadzane s¹
przez pracê. Nale¿¹ do obszaru doœwiadczeñ, nie teorii. Praktyka dóbr
wspólnych, niezale¿na od pañstwa, jest tak¿e wolna od tymczasowoœci
prawa pañstwowego. Jest znacznie starsza. Ale nie jest ani martwa, ani
zacofana, ani przestarza³a.”

Dobro wspólne, jako jedna z nielicznych metod wymuszania odpo-
wiedzialnoœci systemu prawnego wobec obywateli, stanowi wa¿n¹ ochro-
nê przed korupcj¹ i nadu¿yciami prawa pañstwowego. Prawo pañstwowe
jest podatne na korupcjê i wynaturzenia, bo istniej¹ „punkty dostêpu” –
parlamenty, s¹dy, g³owy pañstw – poprzez które z³oczyñcy mog¹ zniepra-
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wiæ prawo. Prawo wernakularne natomiast, g³êboko zakorzenione w co-
dziennym ¿yciu i kulturze, jest znacznie odporniejsze na próby manipulacji
i korupcji.

Choæ Wielka Karta Praw zapewni³a potrzebne kommonersom pra-
wa, utrzymanie tych praw wymaga³o ci¹g³ej czujnoœci. TrzeŸwo myœl¹c,
kommonersi widzieli potrzebê sta³ej gotowoœci do walki. Dlatego w³aœnie
król rytualnie corocznie ponawia³ og³oszenie Wielkiej Karty, potwierdzaj¹c
w ten sposób obowi¹zywanie podstawowych praw ludzkich. Oczywiœcie,
si³a kawa³ka papieru wobec nadu¿yæ w³adzy pañstwowej jest ograniczona.
Jak widzimy wspó³czeœnie, rz¹d USA – pod pozorem walki z terroryzmem
– bezkarnie ignoruje prawo nietykalnoœci osobistej, zakaz tortur i inne za-
sady Wielkiej Karty Praw.

Tak by³o i w czasach od XVI do XIX wieku. Wielka Karta nie po-
wstrzyma³a potê¿nych nowo¿ytnych grodzeñ. W 1536 roku król Henryk
VIII wyw³aszczy³ klasztory katolickie, wyzwalaj¹c potê¿n¹ rundê grodzeñ,
dokonywanych przez szlachtê i arystokracjê – „[…] potê¿ny akt prywatyza-
cji wspieranej przez pañstwo”, jak to okreœla Linebaugh. W ci¹gu kilku
stuleci na podstawie 4000 aktów prawnych przyjêtych przez parlament,
wzrastaj¹ce ziemiañstwo zagarnê³o do wy³¹cznego u¿ytku oko³o 15 proc.
wszystkich gruntów wspólnych w Anglii. Grodzenia zniszczy³y wszelkie
pozosta³oœci – niegdyœ dominuj¹cych – spo³ecznych wiêzów z ziemi¹, to¿-
samoœci oraz tradycji spo³ecznej i otworzy³y drogê do proletaryzacji spo³e-
czeñstwa.

W miarê narastania grodzeñ kobiety, które stara³y siê utrzymaæ tra-
dycje dóbr wspólnych – choæby z racji tego, ¿e by³o to ich g³ówne Ÿród³o
utrzymania – czêsto oskar¿ano o czary. W ksi¹¿ce Caliban and the Witch,
feministycznej historii œredniowiecznego przechodzenia do kapitalizmu,
Silvia Federici pisze: „Spo³eczna funkcja dóbr wspólnych by³a szczególnie
wa¿na dla kobiet, które mia³y s³absz¹ pozycjê spo³eczn¹ i mniej praw do
ziemi. Ich utrzymanie, niezale¿noœæ i pozycja w spo³ecznoœci zale¿a³y bar-
dziej od dobra wspólnego”.

Zanik prawa dóbr wspólnych

„Grodzenia oznacza³y zmianê. ̄ ycie przestawa³o rz¹dziæ siê norma-
mi zwyczajowymi, przechowywanymi w pamiêci spo³ecznoœci, a zaczyna-
³o – zapisanym w kodeksach prawem pañstwowym”, zauwa¿a badacz dobra
wspólnego Lewis Hyde. „Oznacza³o to te¿ narodziny nowego podejœcia do
zmiany jako takiej – niegdyœ podejrzanej i kojarzonej z rozk³adem, teraz
chwalonej i uznawanej za czynnik wzrostu. A tak¿e inne postrzeganie



71

i inny sposób pomiaru czasu” (jako ¿e fabryki zaczê³y mierzyæ i usprawniaæ
wykorzystanie czasu w pracy ludzkiej).

Gdy tylko oddzielono prawo do korzystania z ziemi od zwyczajów
spo³ecznych, pojawi³ siê w historii nowy rodzaj cz³owieka – jednostka ludz-
ka (nieidentyfikuj¹ca siê z ¿adn¹ spo³ecznoœci¹), której œwiatopogl¹d kon-
centruje siê wokó³ dochodów osobistych, postêpu technicznego, spo³ecz-
nego i zysków materialnych. Nowy ³ad rynkowy, pisze Karl Polanyi, stwo-
rzy³ ludzi „[…] okresowo nomadycznych, pozbawionych samodyscypliny
i szacunku do siebie – prostackie, gruboskórne typy”. To wszystko by³o
skutkiem dekompozycji dobra wspólnego, gdy zasoby, ludzie i normy spo-
³eczne zosta³y rozdzielone i wystawione na sprzeda¿ dla dobra nowego
³adu przemys³owo-rynkowego.

Oczywiœcie, grodzenia mia³y te¿ pozytywne skutki. Zlikwidowa³y rela-
cje pan – poddany, zmieniwszy wasali w kmieci. Ale ta nowa „wolnoœæ”
by³a obosieczna. Pozwala³a ludziom swobodnie pod¹¿aæ za nowymi to¿-
samoœciami i swobodami spo³ecznymi, ale jednoczeœnie zniszczy³a spój-
noœæ spo³eczn¹ dóbr wspólnych, pewnoœæ œrodków utrzymania, równowa-
gê ekologiczn¹ i stabilnoœæ powi¹zañ miêdzy u¿ywaniem zasobów a iden-
tyfikacj¹ spo³eczn¹.

Historiê socjalizmu i politycznego liberalizmu mo¿na postrzegaæ jako
próby z³agodzenia najbardziej dotkliwych problemów strukturalnych wy-
wo³anych przez rozbicie dóbr wspólnych. Dziewiêtnasto- i dwudziestowiecz-
ny socjalizm europejski wprowadza nowe rodzaje mutualizmu spo³eczne-
go i systemy biurokratyczne próbuj¹ce zaspokoiæ potrzeby by³ych kommo-
nersów w nowych warunkach spo³eczeñstwa przemys³owego. Pojawiaj¹
siê oddolne innowacje: kooperatywy spo¿ywców, systemy ubezpieczeñ
spo³ecznych, wodoci¹gi miejskie. Celem by³o zaspokajanie podstawowych
wspólnych potrzeb ludzkich w odmiennym kontekœcie historycznym – pañ-
stwa i rynku.

Te innowacje by³y znacznym ulepszeniem w porównaniu z porz¹d-
kiem leseferystycznym. Wiele wczesnych utopijnych projektów socjalistycz-
nych przypomina³o mniej lub bardziej dobra wspólne, zapewne dziêki œwie-
¿ej pamiêci o ich tradycji. Jednak w miarê jak kolektywy robotnicze wrasta-
³y w realia prawa pañstwowego, biurokracji, korporacji i si³ rynku, praktyka
dobra wspólnego – i jego ¿ywotnoœæ – poczê³y zanikaæ.

Przepisy pañstwowe s¹ innym sposobem równowa¿enia problemów
wywo³anych przez „wolny rynek”, szczególnie przerzucania kosztów i ryzy-
ka na œrodowisko, spo³ecznoœci oraz organizm ludzki. Normy dotycz¹ce
ekologii, bezpieczeñstwa ¿ywnoœci, leków, urz¹dzeñ medycznych, chemi-
kaliów, samochodów i innych produktów mo¿na uznaæ za próbê u¿ycia
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niezgrabnego aparatu prawa, nauki i biurokracji do egzekwowania spo-
³ecznych i etycznych norm dobra wspólnego. Je¿eli uwzglêdnimy skalê
operacji handlowych i si³ê transnarodowych korporacji, zobaczymy, ¿e in-
terwencja pañstwa jest bezwzglêdnie konieczna. Tradycyjne spo³ecznoœci
dóbr wspólnych s¹ zbyt ma³e i s³abe, aby zapewniæ ochronê interesów
spo³ecznych.

Z drugiej strony, regulacje pañstwowe nie dzia³aj¹ zbyt dobrze. Scen-
tralizowane i sformalizowane prawo jest podatne na naciski ze strony zor-
ganizowanego biznesu i korupcjê. Nic dziwnego – gdy uwzglêdnimy si³ê
i nak³adaj¹ce siê interesy uk³adu pañstwo – rynek. Wci¹¿ pozostaje otwar-
ty problem, jak zmieniæ sposoby sprawowania rz¹dów, aby okie³znaæ chro-
niczne nadu¿ycia œrodowiska spo³ecznego i przyrodniczego dokonywane
przez rynek.

Tak jak przepisy pañstwowe maj¹ bardzo ró¿n¹ jakoœæ, tak i rola
pañstwa jako powiernika wspólnych zasobów jest niejednoznaczna, a czê-
sto ponura. Zapominamy czêsto, ¿e wiele zasobów, którymi zarz¹dza pañ-
stwo, nale¿y do ludzi. Pañstwo nie jest w³aœcicielem powietrza, wody, tere-
nów nadbrze¿nych i ekosystemów. Nie mo¿e z nimi robiæ tego, co zechce.
Mo¿e jedynie dzia³aæ jako administrator i powiernik ludzi. Zgodnie z dok-
tryn¹ publicznego powiernictwa pañstwo nie mo¿e ich oddaæ ani pozwoliæ
na ich zniszczenie. Podkreœlaj¹c zobowi¹zanie pañstwa do ochrony tych
wielkoskalowych dóbr wspólnych, okreœlam je jako dobra wspólne w po-
wiernictwie pañstwa.

Niestety, pañstwo czêsto zaniedbuje swój obowi¹zek interwencji wo-
bec rynków, poniewa¿ obawia siê, ¿e mog³oby to zaburzyæ wzrost gospo-
darczy i zniszczyæ powszechnie wyznawan¹ fikcjê „zasad wolnego rynku”.
Na przyk³ad regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i dostêpnoœci us³ug pu-
blicznych stwarzaj¹, co prawda, stabilnoœæ spo³eczn¹ i chroni¹ przed po-
wa¿niejszymi szkodami, jednak w naszych neoliberalnych czasach nawet
te podstawowe cele s¹ (przez wiêkszoœæ rz¹dów) uznawane za niedopusz-
czalne obci¹¿enie dla kapita³u i hamulec wzrostu rynków.

Z pewnoœci¹ wiele ruchów oddolnych rozwinê³o skromny sektor ko-
operatyw i stowarzyszeñ wzajemnych. Niestety, te alternatywne systemy
gospodarcze nie zdo³a³y siê rozwin¹æ do znacz¹cych rozmiarów. Podob-
nie wiele wa¿nych regulacji prawnych wywalczonych przez lata nie dotrzy-
ma³o kroku sta³emu strumieniowi nowych problemów generowanych przez
rynki. W dodatku, poniewa¿ przepisy wprowadzane s¹ metodami formali-
stycznymi i na podstawie wiedzy akademickiej, punkt widzenia lokalnych
spo³ecznoœci albo konsumentów indywidualnych wa¿y na szali decyzji
znacznie mniej od opinii prawników, certyfikowanych ekspertów, urzêdni-
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ków korporacji. Kommonersi czêsto zostaj¹ wykluczeni z procesu decyzyj-
nego lub nie maj¹ doœæ œrodków, aby w tym procesie uczestniczyæ.

Sama instytucjonalizacja tego procesu, pozornie maj¹ca na celu za-
pewnienie uczciwej, równej i powszechnej partycypacji, w praktyce prowa-
dzi do wy³¹czenia kommonersów. Widaæ to, gdy socjaldemokratyczne pañ-
stwo przejmuje zarz¹d nad systemem ubezpieczeñ spo³ecznych lub gdy
pañstwowy komunizm marginalizuje ruch kooperatyw. Efekty poszukiwa-
nia ochrony dla dóbr wspólnych w pañstwowym systemie prawnym s¹
zwykle bardzo ograniczone i niepewne.

Wœród najwnikliwszych komentatorów tych problemów znajdziemy
niezale¿nych marksistów: Massima De Angelisa, redaktora witryny The
Commoner; George’a Caffentzisa, za³o¿yciela Midnight Notes Collective;
Silviê Federici, historyczkê koncentruj¹c¹ siê na feministycznych implika-
cjach dobra wspólnego; Petera Linebaugha, autora The Magna Carta
Manifesto oraz innych prac o historii angielskich dóbr wspólnych; wreszcie
Michaela Hardta i Antonia Negriego, teoretyków polityki i autorów ksi¹¿ek
Multitude, Empire oraz Commonwealth. Ka¿dy z nich w odmienny sposób
stwierdza, ¿e g³ówny problem z nieokie³znanym rynkiem kapitalistycznym
to jego tendencja do niszczenia autentycznych relacji spo³ecznych (wspó³-
pracy, zwyczajów, tradycji) i spójnoœci dóbr wspólnych. Kapitalizm rozbija
system dobra wspólnego na jego sk³adowe – praca, ziemia, kapita³, go-
tówka – i traktuje je jak oddzielne towary, których wartoœæ jest to¿sama
z ich cen¹ sprzeda¿n¹.

Efektem powy¿szego jest permanentny kryzys moralny i polityczny,
gdy¿ kapitalizm rynkowy nie ma odpowiedzi na pytanie: co poza podsta-
wowymi relacjami niezbêdnymi, aby uczestniczyæ w wymianie handlowej,
mo¿e ³¹czyæ ludzi? Czy spo³eczeñstwo rynkowe mo¿e przetrwaæ bez do-
bra wspólnego?
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Rozdzia³ 7

Cesarstwo W³asnoœci Prywatnej

Na statku wycieczkowym, w jego wêdrówce od portu do portu, s³o-
neczny pok³ad jest zastawiony le¿akami. Wystarcza ich dla jednej trzeciej
pasa¿erów. Przez pierwsze dni rejsu trwa wiêc rotacja: ci¹g³a zmiana osób
zajmuj¹cych le¿aki. Nikt nie zaklepuje sobie miejsca, nie zostawia gazety,
chusteczki ani jakiegoœ innego przedmiotu na znak, ¿e le¿ak jest zajêty.
Gdy tylko siedz¹cy wstanie, miejsce uznaje siê za wolne. W ten sposób
³atwo i praktycznie zosta³ rozwi¹zany problem korzystania z ograniczonej
liczby le¿aków.

Potem na pok³adzie pojawia siê inna grupa pasa¿erów, znaj¹cych
siê wzajemnie i maj¹cych inny styl zachowania. System przestaje dzia³aæ.
Nowo przybyli zagarniaj¹ le¿aki dla siebie i od tej chwili uznaj¹ je za swoj¹
wy³¹czn¹ w³asnoœæ.

W efekcie wiêkszoœæ pasa¿erów w ogóle nie ma dostêpu do le¿aków
i czuje siê z tym rozwi¹zaniem gorzej ni¿ z poprzednim. Króluje niedobór,
awantury s¹ codziennoœci¹.

Ta „alegoria le¿aków pok³adowych”, któr¹ opisa³ niemiecki socjolog
Heinrich Popitz, a o której przypomnia³a mi Silke Helfrich, pokazuje, jak
plastyczna jest idea w³asnoœci prywatnej. Mimo ¿e prawo pisane mo¿e
okreœlaæ, jakie prawa przys³uguj¹ ró¿nym osobom w ró¿nych sytuacjach,
co najmniej tak samo wa¿n¹ si³¹ – i bardzo ³atwo adaptuj¹c¹ siê do sytu-
acji – s¹ nasze normy spo³eczne.

Pasa¿erowie rzeczonego statku mieli dwie mo¿liwoœci. Po pierwsze,
uznaæ le¿aki za ³atw¹ do zagarniêcia wy³¹czn¹ w³asnoœæ prywatn¹, nawet
jeœli oznacza³o to brak dostêpu do tych le¿aków dla wiêkszoœci wycieczko-
wiczów. Po drugie, traktowaæ je jako zasób wspó³dzielony i staraæ siê tak
nimi dysponowaæ, ¿eby mniej wiêcej zaspokoiæ potrzeby wszystkich. To,
jak definiujemy prawo w³asnoœci, jest wa¿ne, poniewa¿ wynika z tej defini-
cji zestaw uprawnieñ osobistych i spo³ecznych, jakimi mo¿emy siê cie-
szyæ. To z kolei wp³ywa na rodzaj relacji spo³ecznych, w które wchodzimy,
i decyduje o naszym poczuciu zadowolenia (lub alienacji).

William Blackstone, prawnik ¿yj¹cy w XVIII wieku, w swojej s³ynnej
definicji okreœli³ prawo w³asnoœci jako „wy³¹czn¹ i despotyczn¹ w³adzê, któr¹
jeden cz³owiek roztacza nad zewnêtrznymi rzeczami tego œwiata, wyklu-
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czaj¹c ca³kowicie prawa wszelkich innych jednostek we wszechœwiecie”.
Blackstone wychodzi³ z za³o¿enia, ¿e prawo w³asnoœci mo¿e przys³ugiwaæ
tylko jednostkom. Ale przecie¿ nie musi tak byæ. W miarê pojawiania siê na
pok³adzie pasa¿erowie mogli wybraæ – zamiast wy³¹cznej w³asnoœci – eg-
zekwowanie chwilowych, indywidualnych „praw u¿ytkowania” wspó³dzielo-
nego zasobu. (W³aœcicielem wszystkich le¿aków na statku jest oczywiœcie
armator, pasa¿erowie maj¹ tymczasowe prawo ich u¿ytkowania; w naszym
przyk³adzie maj¹ tak¿e prawo ustalania w³asnych zasad dostêpu do nich).

Wybór systemu praw w³asnoœci ma kluczowe znaczenie dla sposo-
bu zaspokajania (lub niezaspokajania) ludzkich potrzeb. Ten wybór decy-
duje tak¿e o porz¹dku spo³ecznym i ogólnych postawach ludzi. Tak w³a-
œnie mo¿emy rozumieæ alegoriê z le¿akami: prawa w³asnoœci s¹ znacznie
bardziej plastyczne, ni¿ nam siê zdaje; ich struktura mo¿e byæ zmieniana;
ten wybór ma znacz¹cy wp³yw na nasze relacje z innymi i na sposób korzy-
stania z zasobów.

Ludzie myœl¹, ¿e w³asnoœæ jest pojêciem oczywistym. Odruchowo
rozumiej¹ j¹ jako prywatne prawo do sprawowania wy³¹cznej kontroli nad
obiektami fizycznymi: ziemi¹, samochodem, smartfonem. Posiadacz zie-
mi instynktownie widzi swoje pole jako ustalony na zawsze martwy kawa-
³ek gleby, z którym mo¿e zrobiæ, co zechce. Tymczasem przekonanie, ¿e
„w³asnoœæ” nie ma ¿adnych spo³ecznych ani ekologicznych implikacji, jest
z³udzeniem wspó³czesnoœci. W rzeczywistym ¿yciu kawa³ek pola to czêœæ
miejscowego ekosystemu. Nawet w wypadku sprzeda¿y wartoœæ gruntu
zale¿y od charakteru przyleg³ych dzia³ek. Wiejski dom w piêknej okolicy
bêdzie mia³ zapewne wiêksz¹ wartoœæ ni¿ taki sam dom w mieœcie, stoj¹cy
blisko fabryki.

W tym sensie ziemia jest rzeczywiœcie towarem fikcyjnym. Mo¿na j¹
traktowaæ jako w³asnoœæ prywatn¹, podtrzymywaæ iluzjê, ¿e ka¿dy jej ka-
wa³ek jest oddzielny, standardowy. W rzeczywistoœci jednak nie da siê jej
wyceniæ w kategoriach ceny, w oderwaniu od otoczenia. W³asnoœæ jest
fikcj¹ spo³eczn¹, umownym sposobem udzielania (i odmawiania) ludziom
prawa dostêpu do zasobu i u¿ytkowania zasobu. Warto pamiêtaæ, ¿e pra-
wa w³asnoœci indywidualnej nie s¹ jedynym ani najlepszym sposobem za-
rz¹dzania zasobami. Ziemi¹ mo¿na zarz¹dzaæ poprzez powiernictwo na
rzecz spo³eczeñstwa i przysz³ych pokoleñ; poprzez tradycje i obyczaje
zwi¹zane z kultem Natury i jej darów (jak czêsto czyni¹ ludy pierwotne);
mo¿na te¿ – jak w przypadku s³u¿ebnoœci lub u¿ytków ekologicznych –
ograniczyæ prawa u¿ytkowania lub przyznaæ szczególne prawa.

Libertarianie oraz g³osiciele wolnego rynku twierdz¹ czêsto, ¿e w³a-
snoœæ prywatna wynika z praw natury lub wrêcz z nadania Boga. Uwa¿aj¹
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swój zbiór praw za jedynie s³uszny, a kolektywne u¿ytkowanie za ekono-
micznie niepraktyczne, politycznie opresywne i moralnie podejrzane. Sys-
tem praw oparty na wy³¹cznej w³asnoœci prywatnej uznaj¹ za uniwersalny
imperatyw moralny.

To czysta propaganda. Sposoby regulowania w³asnoœci s¹ ró¿ne
w ró¿nych kulturach, w ró¿nych okresach tej samej kultury, a nawet jedno-
czeœnie w ró¿nych jej obszarach. Pamiêtajmy te¿, ¿e samo pojêcie w³a-
snoœæ prywatna jest czêsto u¿ywane w podstêpny sposób na okreœlenie
w³asnoœci korporacyjnej, tworu znacznie potê¿niejszego i groŸniejszego
ni¿ w³asnoœæ przypisana do jednego gospodarstwa domowego.

Gerrard Winstanley, wielki przywódca ruchu diggerów z 1659 roku,
zauwa¿y³, ¿e prawa w³asnoœci nie pojawi³y siê w sposób naturalny. S¹ wy-
nikiem podboju: „Gdy¿ moc grodzenia ziem i dzier¿enia w³asnoœci wasi
przodkowie dobyli mieczem”.

Goethe w wierszu „Katechizacja” opisuje to w dialogu nauczyciela
z uczniem: „Pomyœl, dziecko! Sk¹d te wszystkie dary? Sam ich przecie¿
nie stworzy³eœ”. Gdy uczeñ odpowiada, ¿e otrzyma³ je od ojca, a ten znów
od dziadka, nauczyciel pyta, sk¹d mia³ je dziadek. Uczeñ: „Wzi¹³ je sobie
po prostu”. Przyw³aszczenie dóbr – zapewne wsparte wyrafinowan¹ dok-
tryn¹ prawn¹ – jest najwyraŸniej pocz¹tkiem wielu praw w³asnoœci.

Czasami ludzie jawnie wybieraj¹ model w³asnoœci prywatnej i nie zdaj¹
sobie sprawy z jego konsekwencji. Gdy poprzednie pokolenie rdzennych
mieszkañców Alaski zachwyci³o siê ide¹ zarz¹dzania ziemiami i zasobami
poprzez „korporacje tubylcze”, skutkiem by³o fatalne zarz¹dzanie dobrami
naturalnymi, korupcja, a czasem wprost wyw³aszczenia, gdy zewnêtrzni
inwestorzy wykupili wystawione na rynek ziemie – ju¿ tylko towar, nie zaœ
œwiête dziedzictwo plemienia.

Podobnie potomkowie Martina Luthera Kinga jr., zarz¹dzaj¹cy jego
spadkiem, traktuj¹ pisma, wizerunki i nagrania przemówieñ swojego przod-
ka jak towar. Sprzedaj¹ je temu, kto da najwiêcej – rzekomo w celu ochro-
ny tego dziedzictwa. Udzielili zatem licencji na wykorzystanie s³ynnego prze-
mówienia „I Have a Dream” w kampanii reklamowej jednej z firm teleko-
munikacyjnych.

Prawa w³asnoœci prywatnej mog¹ byæ bardzo u¿yteczne. W przesz³o-
œci pos³u¿y³y wyzwoleniu ludzi spod tyranii królów, arystokracji i dyktatorów.
Ale mog¹ te¿ stworzyæ w³asn¹ tyraniê. W skrajnej formie, wypieraj¹c inne
wa¿ne zasady – moralne, ekologiczne, spo³eczne – prawo w³asnoœci pry-
watnej jest szczególnie u¿yteczne jako narzêdzie powszechnych grodzeñ.

Wielu teoretyków w³asnoœci zauwa¿a, ¿e zmiany warunków ekono-
micznych, technologicznych i spo³ecznych wymusi³y przez kolejne stulecia



77

zmiany rozumienia zakresu prawa w³asnoœci. Na przyk³ad budowa linii
kolejowych (w póŸniejszych czasach – internetu) rozbi³a zastane koncep-
cje praw i obowi¹zków w³aœcicieli. Iskry lec¹ce z komina parowozu czêsto
wywo³ywa³y po¿ary na przyleg³ych polach. W odpowiedzi na roszczenia
farmerów domagaj¹cych siê naprawienia szkód s¹dy w USA uwolni³y kolej
od odpowiedzialnoœci. Orzek³y, ¿e to nieunikniony koszt postêpu. Podob-
nie gdy internet i technologie cyfrowe u³atwi³y kopiowanie i udostêpnianie
ksi¹¿ek, filmów, muzyki, wybuch³a bitwa polityczna wokó³ w³aœciwego za-
kresu ochrony praw autorskich.

Jak widaæ, wspó³czesna chêæ egzekwowania prawa w³asnoœci w spo-
sób absolutny pozostaje libertariañsk¹ fantazj¹. Prawa jednego w³aœcicie-
la nieodmiennie wp³ywaj¹ na prawa pozosta³ych. Nie istnieje nieograni-
czona wolnoœæ dla wszystkich. Przez kontrast widzimy, jak b³êdna jest
wspó³czesna zachodnia koncepcja w³asnoœci, zakorzeniona w kulturowym
podejœciu do przyrody i stosunków spo³ecznych. Zak³ada ona, ¿e ludzie
mog¹ utowarowiæ wody, ziemiê, geny i inne elementy œwiata przyrody, jak
gdyby by³y martwymi obiektami, daj¹cymi siê wyizolowaæ z kontekstu
i naturalnych zale¿noœci.

Prawa w³asnoœci prywatnej nie musz¹ byæ wrogie wobec dobra wspól-
nego. Uwa¿am, ¿e mog¹ byæ ze sob¹ zgodne i wrêcz wspó³pracowaæ.
Przyk³adem s¹ powiernictwa ziemskie (w³asnoœæ prywatna z zewn¹trz,
dobro wspólne wewn¹trz), utwory (chronione prawem autorskim, ale udo-
stêpnione na licencji Creative Commons) lub kooperatywy (przedsiêbior-
stwa rynkowe, posiadane i zarz¹dzane przez jej cz³onków dla ich po¿ytku).
Niestety, dominuj¹cy system prawny oparty na koncepcjach rynkowych
zwykle wspiera w³asnoœæ prywatn¹ kosztem praw i potrzeb zbiorowych.
Prawo zazwyczaj nie postrzega dóbr wspólnych jako oddzielnej kategorii,
trudno wiêc osi¹gn¹æ cele kolektywne, dzia³aj¹c w kaftanie bezpieczeñ-
stwa prawa w³asnoœci prywatnej. We wspó³czesnym neoliberalnym pañ-
stwie, które pozostawia dobra wspólne w pró¿ni legislacyjnej, nienazwane
i nieunormowane, ochrona przed grodzeniami wymaga wielkiej pomys³o-
woœci prawnej.

W³asnoœæ prywatna i dobra wspólne nie s¹ przeciwieñstwami. Dobra
wspólne to nie brak w³asnoœci – jak twierdz¹ niektórzy. Brak w³asnoœci to
„ziemia niczyja”, dobro dostêpne bez ¿adnych regu³, które Garret Hardin
wzi¹³ mylnie za dobro wspólne. Nie, dobro wspólne nie jest zaprzeczeniem
w³asnoœci. Polega ca³kiem na czym innym.

Przede wszystkim dobro wspólne nie polega na w³asnoœci. Polega
na opiece. Zapytajcie rdzennych mieszkañców jakiejœ krainy, czy j¹ posia-
daj¹. Odpowiedz¹ raczej, ¿e to kraina posiada ich. Pojêcie posiadania przy-
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wodzi na myœl „wy³¹czne i despotyczne w³adanie”, o którym pisa³ Blacksto-
ne. Dobro wspólne implikuje bardziej osobisty stosunek i d³ugoterminow¹
perspektywê. Obejmuje te¿ bogatszy, bardziej ¿ywy zestaw relacji spo-
³ecznych ni¿ ten zawarty w idei w³asnoœci prywatnej.

Dobro wspólne to wspó³zarz¹dzanie zasobami – coœ, co mo¿e, ale
nie musi wymagaæ formalnego prawa w³asnoœci. W przypadku le¿aków
„system prawny” zarz¹dzaj¹cy ich u¿ytkowaniem by³ ca³kowicie spo³eczny.
Pasa¿erowie negocjowali nie wprost i przestrzegali regu³ bez formalnego
regulaminu i kontraktów prywatnych. System opiera³ siê na porozumieniu
spo³ecznym, prawie wernakularnym, jak opisano powy¿ej. Tak samo ka-
wiarnia albo pub – s¹ w³asnoœci¹ prywatn¹, ale to spo³ecznoœæ klientów/
kommonersów okreœla ich charakter bardziej ni¿ sam w³aœciciel.

Jest ca³kiem naturalne, ¿e ludzie organizuj¹ siê i egzekwuj¹ swoje
normy poprzez nieformalne zwyczaje i etykietê. Wiêkszoœæ ludzi instynk-
townie rozumie, ¿e jeœli chce siê kupiæ bilet w kasie albo hotdoga u uliczne-
go sprzedawcy, nale¿y siê ustawiæ w kolejce. Uznano to za uczciwy i upo-
rz¹dkowany sposób uzyskiwania dostêpu do ograniczonych zasobów. Za-
sada: „Kto pierwszy, ten lepszy” – podstawowa zasada protoko³u spo³ecz-
nego w pewnych codziennych zastosowaniach – jest bardzo skuteczna
dziêki swojej prostocie oraz intuicyjnoœci.

A co, jeœli pieni¹dz i w³asnoœæ prywatna koliduj¹ z konsensem spo-
³ecznym? Tak bywa w wielkich parkach rozrywki. Disneyland sprzedaje
znacznie dro¿sze od zwyk³ych bilety zwalniaj¹ce z koniecznoœci stania
w kolejkach. Kogo nie staæ na bilet VIP – musi czekaæ. Czy to fair? Nasze
intuicyjne poczucie sprawiedliwoœci mówi, ¿e nie. Ale tak w³aœnie siê dzie-
je, gdy prawo w³asnoœci egzekwowane jest jako podstawowa legitymacja
do czegoœ. Jednym z powodów, dla których prawa prywatnej w³asnoœci s¹
tak cenione, jest mo¿liwoœæ ich sprzedania i kupienia. Bogatsi ludzie oczy-
wiœcie popieraj¹ szersze i mniej restrykcyjne okreœlenie tych praw. W ten
sposób mog¹ kupiæ sobie pierwszeñstwo w rozlicznych rodzajach kolejek.

Dobro wspólne uczy nas przyjêcia odmiennego paradygmatu porz¹d-
ku spo³ecznego i moralnego. ¯¹da od nas przyjêcia zasad spo³ecznych
zgodnych z zestawem norm, praktyk i wartoœci bardziej kooperatywnych,
inkluzywnych i komunalistycznych. Wzywa do odrzucenia Homo oecono-
micus jako idea³u ludzkiego zachowania. Proponuje uznaæ, ¿e pewne pra-
wa powinny byæ niezbywalne (to znaczy nie na sprzeda¿), a pewne warto-
œci spo³eczne – wa¿niejsze ni¿ w³asnoœæ prywatna.

Uznanie godnoœci ludzkiej, szacunku, wzajemnoœci i sprawiedliwo-
œci spo³ecznej za podstawowe prawa cz³owieka jest dziœ wa¿nym wyzwa-
niem dla wielkiej czêœci ruchu praw cz³owieka. Tradycyjnie prawa cz³owie-



79

ka uwa¿a siê za abstrakcyjn¹, uniwersaln¹ normê, wybiórczo egzekwo-
wan¹ przez pañstwo zale¿nie od obowi¹zuj¹cego ustroju. Dobro wspólne
proponuje bardziej lokaln¹, przyziemn¹, rekonceptualizacjê praw cz³owie-
ka: mo¿noœæ zaspokojenia potrzeb cz³owieka przez spo³ecznoœæ bardziej
bezpoœrednio i – miejmy nadziejê – bardziej skutecznie.

Johna Locke’a logika praw w³asnoœci

G³êboko w trzewiach ka¿dej teorii w³asnoœci ukryta jest wizja cz³o-
wieka. Teoria taka nie opisuje, lecz raczej subtelnie stanowi, czym powinni-
œmy byæ. Choæ up³ynê³y stulecia od œmierci Johna Locke’a, stworzone
przez niego w XVII wieku teorie polityczne wci¹¿ rz¹dz¹ nasz¹ wyobraŸ-
ni¹. Locke posi³kowa³ siê logik¹ moraln¹ i uzasadnieniem prawnym,
a jego pisma wci¹¿ wspieraj¹ prawo w³asnoœci prywatnej – i grodzenia
dóbr wspólnych.

Locke wychodzi³ od koncepcji, ¿e ludzie s¹ izolowanymi jednostka-
mi, których podstawow¹ legitymacj¹ do u¿ywania zasobów jest iloœæ pracy
w³o¿onej w ich zagospodarowanie. Jest to jego „teoria wartoœci opartej na
pracy”. W ten sposób próbowa³ uwolniæ ludzi spod w³adztwa królów. Pró-
bowa³ daæ wzrastaj¹cej klasie œredniej wiêksz¹ wolnoœæ w dziedzinie go-
spodarki i polityki. Celem by³a delegitymizacja w³adzy monarszej i arysto-
kratycznej, a w zamian uzasadnienie prawa jednostek do roztoczenia w³a-
dzy absolutnej nad „ich” w³asnoœci¹ – przez rynek.

Teoria w³asnoœci Locke’a zas³uguje na nasz¹ uwagê, poniewa¿ usta-
la ramy, w jakich wci¹¿ postrzegamy i uzasadniamy prawo w³asnoœci. Jeœli
to nasza praca, w³o¿ona w odkrycie i zagospodarowanie skrawka ziemi,
daje nam prawo, by go posiadaæ, to ziemia „niezagospodarowana” nie
nale¿y do nikogo i mo¿na j¹ swobodnie zagarn¹æ. Jak¿e wygodne to by³o
dla osiemnastowiecznych europejskich eksploratorów, pragn¹cych zagar-
n¹æ bogactwa Nowego Œwiata! Locke okreœla³ tamte l¹dy jako terra nullius
(ziemia niczyja lub bezpañska), czasem okreœlane jako res nullius. W jego
pojêciu ziemia nabiera wartoœci dopiero dziêki pracy i pomys³owoœci ludzi,
którzy czyni¹ j¹ u¿yteczn¹, zagospodarowuj¹ lub wystawiaj¹ na sprzeda¿.

Pomys³, ¿e przyroda jest martwym przedmiotem, który mo¿na nabyæ
na w³asnoœæ, nie bacz¹c na powi¹zania z jego mieszkañcami ani szer-
szym ekosystemem, jest w³aœnie autorstwa Locke’a. Z tej racji, nawet jeœli
rdzenni mieszkañcy gospodarowali na jakimœ terenie, dbali od niepamiêt-
nych czasów o dobra wspólne: ziemiê, wody, ³owiska i lasy – bez potrzeby
posiadania tytu³u prawnego – zachodni imperialiœci korzystali z wygodnej
fikcji prawnej: skoro ziemia jest bezpañska – mo¿emy na ni¹ wejœæ i j¹
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zagarn¹æ. W ten sposób teoria w³asnoœci Locke’a œwiadomie ignoruje pra-
wa i obyczaje u¿ytkowania ziemi przez rdzennych mieszkañców, prawa
przysz³ych pokoleñ i potrzeby przyrody. Zgodnie z jego logik¹ stwierdzono
te¿, ¿e oceany, przestrzeñ kosmiczna, bioró¿norodnoœæ oraz internet tak-
¿e s¹ bezpañskie. Logika „ziemi niczyjej” pozwala na nieograniczone pl¹-
drowanie.

Nieco póŸniej Locke doda³ do swojej teorii pewne ograniczenie. Stwier-
dzi³, ¿e wszelka prywatyzacja powinna utrzymywaæ siê w takich granicach,
aby „[…] pozosta³o doœæ i równie dobrych dóbr wspólnych dla innych”. Pod-
niós³ w ten sposób niewygodny temat, zbyt oczywisty, by go zignorowaæ:
egzekwowanie w³asnoœci prywatnej mo¿e naruszyæ, a nawet niszczyæ za-
soby nale¿¹ce do wszystkich. „Lockeañskie zastrze¿enie”, jak siê to zwie,
jest jedynie gestem. Filozofowie i juryœci mog¹ siê nañ powo³ywaæ, dowo-
dz¹c swego rygoryzmu, w praktyce jednak inwestorzy i politycy nie zadaj¹
sobie trudu jego przestrzegania. Miêdzynarodowe firmy butelkuj¹ce wodê
wysysaj¹ do ostatniej kropli warstwy wodonoœne. Firmy biotechnologiczne
wci¹¿ promuj¹ swoje genetycznie modyfikowane odmiany roœlin, niszcz¹
tym samym zrównowa¿on¹ gospodarkê nasienn¹. Supertrawlery wci¹¿
³owi¹ w oceanach, wyw³aszczaj¹c ma³e spo³ecznoœci rybackie. Mimo opi-
sanego wy¿ej zastrze¿enia celem Locke’a by³o uzasadnienie w³asnoœci
prywatnej, nie zaœ dbanie o przetrwanie dóbr wspólnych.

W tym duchu dzisiejsze prawa zbudowane na w³asnoœci prywatnej
nadal ignoruj¹ lub kryminalizuj¹ kommonersów, kolektywnie korzystaj¹-
cych z zasobów. Nierynkowy, zaspokajaj¹cy potrzeby system dóbr wspól-
nych nie jest postrzegany jako „wartoœæ dodana” w rozumieniu Locke’a;
kommonersi nie maj¹ wiêc prawa do ochrony. Dlatego „wolnoœæ” w³asno-
œci prywatnej s³u¿y wyw³aszczaniu i uciskowi kommonersów, widaæ to na
przyk³adzie grabie¿y ziem wspólnych w Afryce.

Analiza pogl¹dów Locke’a jest wa¿na, poniewa¿ stanowi¹ one sedno
moralnego uzasadnienia kapitalistycznych grodzeñ. Badacze dobra wspól-
nego, miêdzy innymi Wolfgang Hoeschele i Roberto Verzola, zauwa¿aj¹,
¿e kapitalizm polega na tworzeniu niedoborów. Aby zwiêkszyæ zyski i udzia³
w rynku, przedsiêbiorcy œwiadomie wytwarzaj¹ niedobór, wynajduj¹c co-
raz to nowe sposoby ograniczania zasobów lub dostêpu do nich. Na przy-
k³ad prawo autorskie i patentowe zagarniaj¹ tanie, ³atwe do reprodukowa-
nia zasoby – informacjê i wiedzê – pod w³adzê ograniczonych monopoli
przyznanych autorom lub wynalazcom, których twórczoœæ zostaje uznana
za ca³kowicie innowacyjn¹ i oryginaln¹. Przemys³ nasienniczy tworzy na-
siona, z których wyrastaj¹ bezp³odne roœliny, aby rolnicy musieli kupowaæ
je rok po roku – tak zmienia naturaln¹ obfitoœæ w sztuczny niedobór.



81

Kommonersi, przeciwnie, staraj¹ siê stworzyæ systemow¹ obfitoœæ.
Nie chodzi tu jednak o nieograniczone zaspokajanie nieograniczonych
apetytów ludzkich, ale – jak pisz¹ Hoeschele i Verzola – obfite, odnawialne
Ÿród³a, zaspokajaj¹ce nasze istotne potrzeby. Najlepszym tego przyk³a-
dem jest permakultura, odtwarzaj¹ca dziêki uprawie samoodnawiaj¹cych
siê odmian dzia³anie naturalnych ekosystemów wspieraj¹cych siê wzajem-
nie i produkuj¹cych minimalne iloœci odpadów.

Rousseau stwierdzi³ s³usznie: „Ten, kto pierwszy ogrodzi³ kawa³ek
ziemi, powiedzia³ to »moje« i znalaz³ ludzi doœæ naiwnych, by mu uwierzyli,
by³ prawdziwym za³o¿ycielem spo³eczeñstwa. […] Uwaga! Nie s³uchajcie
tego oszusta; bêdziecie zgubieni, gdy zapomnicie, ¿e p³ody nale¿¹ do
wszystkich, a ziemia do nikogo”. Zastrze¿enie Lockeañskie pozornie po-
twierdza tê niezaprzeczaln¹ prawdê, lecz w rzeczywistoœci jego teoria war-
toœci jej zaprzecza. Stosowanie tej teorii gwarantuje, ¿e w praktyce – poza
zasiêgiem filozoficznych twierdzeñ – nigdy nie bêdzie dla wszystkich do-
syæ dóbr odpowiedniej jakoœci.

Miara bogactwa

Kiedy tylko jakiœ zasób zostanie formalnie uznany za czyj¹œ w³asnoœæ,
rynek zaczyna go wyceniaæ. Rynki uznaj¹ cenê za najwy¿szy wskaŸnik
wartoœci, st¹d wycena rynkowa jest uznawana za sposób okreœlania praw-
dziwej wartoœci dóbr. Ludzie maj¹ maksymalizowaæ swoj¹ osobist¹, ego-
istyczn¹ korzyœæ za pomoc¹ systemu negocjacji cen, u¿ywaj¹c miary ryn-
kowej; dobro ogólne pojawia siê samo, za spraw¹ Niewidzialnej Rêki. Uwa¿a
siê, ¿e rynki s¹ skuteczniejsze i uczciwsze w rozdzielaniu bogactwa ni¿
rz¹dy – najlepszym wiêc sposobem zarz¹dzania dobrami, zgodnie z orto-
doksyjn¹ ekonomi¹, jest ich sprywatyzowanie i wystawienie na rynek.

W rzeczywistoœci system zarz¹dzania przez rynek przynosi katastro-
fê. System cen zwykle nie uwzglêdnia wartoœci pozarynkowych. Na przy-
k³ad nie da siê ³atwo wyceniæ elementów z³o¿onych, jakoœciowych, d³ugo-
terminowych – czyli ca³ej przyrody. Jaka jest wartoœæ rynkowa atmosfery
ziemskiej? Czystej rzeki? Dzieci narodzonych bez chorób genetycznych
wywo³anych przez zanieczyszczenie œrodowiska? Rynki nie znaj¹ odpo-
wiedzi, bo te wartoœci nie maj¹ ceny.

Cena mierzy tylko „wartoœæ wymienn¹”, nie mierzy wartoœci jako ta-
kiej. Tak wiêc wspó³czesna ekonomia czci jako szczyt postêpu ludzkoœci
Produkt Krajowy Brutto, sumuj¹cy wartoœæ wszelkiej aktywnoœci rynkowej
w kraju. Nie interesuje jej, czy ta aktywnoœæ jest po¿yteczna dla spo³eczeñ-
stwa. Bada ona, ile pieniêdzy przesz³o z r¹k do r¹k, co jest wyj¹tkowo
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bezmyœln¹ definicj¹ tworzenia bogactwa. Zgodnie z t¹ logik¹ wylanie siê
ropy w Zatoce Meksykañskiej i katastrofa w Fukushimie nale¿y uznaæ za
zjawiska pozytywne, bo ostatecznie pobudzi³y gospodarkê.

Braki PKB jako systemu jasno wykaza³o przeprowadzone w 2013
roku badanie spo³ecznej u¿ytecznoœci netto operacji ekonomicznych
w 17 krajach, obejmuj¹cych 53 proc. populacji Ziemi. Ida Kubiszewski
i Robert Costanza wraz z grup¹ badaczy w nowym „wskaŸniku rzeczywi-
stego postêpu” (Genuine Progress Indicator, GPI) uwzglêdnili dziesi¹tki
czynników ignorowanych przez PKB: przestêpczoœæ, zanieczyszczenie œro-
dowiska, problemy spo³eczne, oraz pozytywne zjawiska nierynkowe: za-
anga¿owanie w wolontariat i prace domowe. W efekcie stwierdzili, ¿e od
1978 roku koszt wzrostu gospodarczego przewy¿sza korzyœci z niego p³y-
n¹ce! W tym samym roku Globalny Œlad Ekologiczny ludzkiej aktywnoœci
przekroczy³ poziom zdolnoœci Ziemi do regeneracji. Pomimo trzykrotnego
wzrostu PKB od 1950 roku zadowolenie z ¿ycia w niemal wszystkich kra-
jach pozostaje na poziomie z 1975 roku.

John Ruskin nazwa³ niemierzalne, niezamierzone szkody wywo³ane
przez rynki „antybogactwem”. Problemem systemu cen rynkowych powi¹-
zanych z w³asnoœci¹ prywatn¹ jest generowanie tyle samo antybogactwa,
ile bogactwa – lecz tylko u³amek antybogactwa jest uwzglêdniany w ra-
chunku.

Nie pojawia siê ono w ksiêgach rachunkowych. Bilans korporacji (czy
PKB) uwzglêdniaj¹ jedynie finansowe bogactwo wytworzone przez rynki;
œwiadomie natomiast pomijaj¹ nierynkowe antybogactwo. Koszt antybo-
gactwa przerzucany jest przede wszystkim na dobra wspólne, gdy¿ rynki
bior¹, ile mog¹, z przyrody za darmo, bez uwzglêdniania jej wartoœci (jako
¿e przyroda uznawana jest za bezwartoœciow¹ res nullius). Gdy ju¿ poja-
wia siê zysk i zostaje sprywatyzowany, rynki przerzucaj¹ odpady i szkody
z powrotem na teren dóbr wspólnych, pozostawiaj¹c kommonersom i rz¹-
dowi posprz¹tanie ba³aganu.

Tê sytuacjê mo¿na nazwaæ „tragedi¹ rynków” – niepoliczalne, ukryte
finansowanie przez dobro wspólne dzia³alnoœci rynkowej w s³u¿bie w³a-
snoœci prywatnej oraz odbieranie w zamian kosztownych i uci¹¿liwych „efek-
tów zewnêtrznych”, bêd¹cych odpadem tych¿e rynków.

Nie powinno to dziwiæ w spo³eczeñstwie, które cenê uznaje za naj-
wy¿szy, najbardziej godny zaufania miernik wartoœci. Jeœli jakieœ dobro nie
jest opatrzone cen¹ ani prawem w³asnoœci, naturalnie jest uznawane za
bezwartoœciowe i „do wziêcia”.

Nic wiêc dziwnego, ¿e dzia³alnoœæ rynkowa czêsto k³óci siê z warto-
œciami ekologicznymi. Dobra natury nie maj¹ nalepki z cen¹. Mimo ¿e to
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w³aœnie niewidzialne, nierynkowe aspekty natury s¹ niezbêdne dla produk-
cji tarcicy czy z³owienia ryby, ich cena nie uwzglêdnia rzeczywistej wartoœci
ekosystemów, w których wyros³y. Efekty zewnêtrzne rynków ³atwo jest zi-
gnorowaæ, gdy¿ rozk³adaj¹ siê na wielkie populacje i rozleg³e przestrzenie.
W pojedynkê czy w ma³ej grupie nie da siê podj¹æ skutecznych dzia³añ
przeciwko, na przyk³ad, zanieczyszczeniu powietrza albo zawartoœci pe-
stycydów w ¿ywnoœci. Efekty zewnêtrzne lokuj¹ siê tak¿e na pograniczu
wiedzy naukowej (Czy ta szczepionka powoduje autyzm? Czy telefony
komórkowe powoduj¹ raka mózgu?), co utrudnia naukowe stwierdzenie
istnienia negatywnych efektów zewnêtrznych. Przemys³ broni siê przed
naukow¹ weryfikacj¹ szkodliwych efektów, by unikn¹æ politycznych i finan-
sowych reperkusji.

Z tych wszystkich powodów w³aœnie system oparty na opiece nad
zasobami, a nie na ich w³asnoœci ma znacznie wiêksze szanse, aby za-
dbaæ o ochronê przed tymi zagro¿eniami. S¹ w nim mniejsze naciski na
zarobienie pieniêdzy, a wiêksze zachêty, aby uwzglêdniaæ zjawiska subtel-
ne i d³ugoterminowe. Poniewa¿ instytucje spo³eczne dobra wspólnego bu-
duje siê wokó³ d³ugoterminowego zarz¹dzania zasobami, kommonersi, bar-
dziej ni¿ inwestorzy, dbaj¹ o zrównowa¿one funkcjonowanie systemów. In-
westor dba przede wszystkim o dochód finansowy. Wszystko inne (warunki
pracy, bezpieczeñstwo u¿ytkownika, troska o œrodowisko itd.) jest wtórne.
Dopóki w³asnoœæ prywatna i cena przyjmowane s¹ domyœlnie jako oficjalne
mierniki wartoœci, dopóty jest to pal¹cy problem, gdy¿ sygna³y cenowe s¹
zbyt prymitywne i bezosobowe, aby wp³yn¹æ na praktykê zarz¹dzania.

Dobro wspólne jako nowy sposób zarz¹dzania

Pozostaje nierozstrzygniêt¹ kwesti¹, jak systemowo chroniæ dobro
wspólne przed inwazj¹ rynków. Jakie œrodki maj¹ kommonersi, aby chro-
niæ to, co kochaj¹? System cenowy, mimo ¿e w pewnych kontekstach przy-
datny, dominuje nad wartoœciami moralnymi, spo³ecznymi i ekologicznymi.

Jak mo¿na zapewniæ ochronê godnoœci ludzkiej i szacunku dla ludzi
wykraczaj¹ce ponad standardy wyznaczone przez w³asnoœæ prywatn¹? Jak
zapewniæ prawo udzia³u w nierynkowych wymianach spo³ecznych – eko-
nomii darów, wspó³pracy nieformalnej, nowych formach dzia³alnoœci gru-
powej – których wartoœæ jest w zasadzie ignorowana przez struktury w³a-
dzy? Jak dbaæ o sprawiedliwoœæ spo³eczn¹ i niezbywalne prawa cz³owieka
w starciu z korporacyjnymi prawami w³asnoœci?

Oto wielkie wyzwanie, przed którym stoi wspó³czesny ruch dobra
wspólnego. Nie da siê na nie odpowiedzieæ w tej jednej ksi¹¿ce, ale zamie-
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rzam wskazaæ pewne drogi, jakimi mo¿e iœæ nasze myœlenie. Czêœci¹ rów-
nania jest zrozumienie roli w³asnoœci. Jednak na niej rzecz siê nie koñczy.
Dobra wspólne to wiêcej ni¿ porz¹dek prawny. W nastêpnym rozdziale
zobaczymy, ¿e spo³eczne zarz¹dzanie zasobami mo¿e byæ tak samo efek-
tywne jak to oparte na tradycyjnej w³asnoœci, a niekiedy nawet bardziej
efektywne. Dobro wspólne istnieje bowiem w wielu wymiarach.
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Rozdzia³ 8

Rozkwit cyfrowych dóbr wspólnych

Choæ tradycyjne instytucje w³adzy upieraj¹ siê przy konwencjonal-
nych prawach w³asnoœci, cyberprzestrzeñ rz¹dzi siê w³asnymi zasadami.
Od chwili wprowadzenia w 1994 roku World Wide Web (WWW) sta³a siê
ekscytuj¹c¹ aren¹ dla nowatorów, idealistów i obrazoburców – w³aœnie dlate-
go, ¿e nie by³o tam ¿adnych tradycyjnych instytucji, z którymi trzeba by
walczyæ.

Ka¿dy tu mo¿e zacz¹æ tworzyæ coœ od zera. Nie trzeba pytaæ o po-
zwolenie ani wnosiæ s³onych op³at. Oczywiœcie, obowi¹zuje prawo autor-
skie, ale – czego  nauczyli siê ju¿ cyfrowi kommonersi – praktyka spo³ecz-
na nadaje tu ton na równi z prawem pisanym.

Sieæ i – bardziej ogólnie – sieciowe technologie cyfrowe sta³y siê ulu-
bionym œrodowiskiem eksperymentatorów. Najwiêksz¹ niespodziank¹ oka-
za³a siê ogromna zdolnoœæ internetu do pobudzania wspó³pracy i spo³ecz-
noœciowego dzielenia siê. Kiedy korporacje mozolnie budowa³y nowe rynki
cyfrowe, u¿ytkownicy sieci zorientowali siê, ¿e ³atwo mo¿na tworzyæ cyfro-
we dobra wspólne: zbudowaæ witrynê w sieci, zawi¹zaæ wirtualn¹ spo³ecz-
noœæ. Nowe rodzaje twórczego dzia³ania rozprzestrzeni³y siê w internecie
jak po¿ar w lesie bez kontroli pañstwa i rynków.

Pierwszym i najbardziej zadziwiaj¹cym przyk³adem cyfrowych dóbr
wspólnych sta³o siê wolne oprogramowanie. Programy open source, takie
jak Perl, Sendmail i Apache, napêdzaj¹ce ca³y internet. System operacyj-
ny Linuks – najwiêkszy konkurent Windows. Zaskakuj¹ca potêga sieci roz-
proszonych powo³a³a do ¿ycia nastêpne zjawiska: blogosferê, social me-
dia i Wikipediê, czyli pulsuj¹c¹ ¿yciem sieciow¹ encyklopediê, samodzieln¹
republikê cyfrow¹ zaludnion¹ przez 70 tysiêcy ochotników pisz¹cych, re-
daguj¹cych i dyskutuj¹cych w 285 jêzykach.

Aby unikn¹æ paso¿ytniczych praktyk wydawnictw komercyjnych i od-
zyskaæ kontrolê nad publikacjami w³asnych badañ, uniwersytety i naukow-
cy rozwinêli ruch wolnych wydawnictw naukowych. Wraz z nimi pojawi³y
siê wolne zasoby edukacyjne, w tym wolne podrêczniki i sieciowe wyk³ady
z ró¿nych dziedzin.

Wiele z tych nowych dóbr wspólnych mog³o powstaæ jedynie dziêki
licencjom Creative Commons: szeœciu podstawowym licencjom, które wraz
z innymi narzêdziami prawnymi pozwalaj¹ twórcom odwróciæ dzia³anie pra-
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wa autorskiego i zamiast œcis³ej prywatnej kontroli pozwoliæ na swobodne
wspó³dzielenie ich utworów. Twórcy mog¹ budowaæ dobra wspólne, ogra-
niczaj¹c mo¿liwoœci prywatyzacji i komercjalizacji utworów. Z biegiem cza-
su wytworzy³o to niespotykane wczeœniej bogactwo wolnego oprogramo-
wania, publikacji naukowych, zdjêæ, artyku³ów i innych utworów.

Oczywiœcie, wiele osób udostêpnia treœci na platformach mediów
spo³ecznych, takich jak Facebook, YouTube lub Twitter, nie u¿ywaj¹c li-
cencji Creative Commons. Te serwisy maj¹ w³asne warunki u¿ytkowania,
na które u¿ytkownik zgadza siê podczas rejestracji. Pod wieloma wzglêda-
mi przypominaj¹ one  dobro wspólne – z jednym wyj¹tkiem: to zarz¹d kor-
poracji i inwestorzy maj¹ decyduj¹cy g³os. Dlatego udostêpnianie treœci na
platformach komercyjnych zwane jest czasem „cyfrowymi po³owami” na
korporacyjnym ³owisku. Twórca oddaje w³aœcicielowi platformy wiêkszoœæ
korzyœci z udostêpnienia treœci. Publikowane treœci i linki podlegaj¹ decy-
zjom kontrolowanym przez inwestorów korporacji i podejmowanym zgod-
nie z jej interesem ekonomicznym. W³aœciciele platform komercyjnych
wykorzystuj¹ dane o u¿ytkownikach i ich nawykach sieciowych najczêœciej
po to, aby sprzedawaæ wiêcej i dro¿szych reklam.

Takie s¹ niebezpieczeñstwa otwartych platform zarz¹dzanych jak
korporacyjne lenna, a nie jak wspólne dobra u¿ytkowników. Platforma mo¿e
wspomagaæ wspó³pracê i udostêpnianie, ale brak spo³ecznego zarz¹dza-
nia i praw u¿ytkownika sprawia, ¿e ostateczny g³os maj¹ nastawieni na
zysk mened¿erowie firmy.

Segment dóbr wspólnych, jak go nazywam, rozwin¹³ siê w internecie
bardziej ni¿ gdziekolwiek indziej, sta³ siê tam jedn¹ z najpowa¿niejszych si³
ekonomicznych i spo³ecznych. Przed rozkwitem sieci dobra wspólne uwa-
¿ano powszechnie za ciekawostkê z dziejów œredniowiecza i za zapad³¹
prowincjê badañ spo³ecznych. „Obserwujemy teraz”, pisa³ w 2006 roku
profesof Yochai Benkler, badaj¹cy pejza¿ internetu w swojej pomnikowej
ksi¹¿ce The Wealth of Networks, „pojawianie siê efektywniejszych praktyk
dzia³ania kolektywnego, zdecentralizowanych, lecz niepotrzebuj¹cych do
koordynacji ani systemu cen, ani struktury zarz¹dczej”. Benkler u¿ywa ter-
minu „produkcja partnerska dóbr wspólnych”, przez co rozumie on syste-
my wspó³pracy bez ograniczeñ w³asnoœciowych, oparte na „wspó³dziele-
niu zasobów i efektów miêdzy szeroko rozproszonymi, luŸno powi¹zany-
mi, ale wspó³pracuj¹cymi, jednostkami”.

Wiele obecnych sporów politycznych i spo³ecznych w obszarze pra-
wa autorskiego (opisanych w rozdziale 5) ma korzenie we wstrz¹sach wy-
wo³anych pojawieniem siê otwartych platform dostêpnych dla ka¿dego
poprzez WWW. Zasadniczo sposoby wspó³pracy i udostêpniania treœci,
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jakie zapewnia internet, dla bardziej tradycyjnych mediów by³yby niemo¿li-
we albo za kosztowne. Dlatego w³aœnie internet sta³ siê zjawiskiem prze³o-
mowym. Spo³eczna logika wspó³pracy on line (³atwa i tania interakcja roz-
proszonych u¿ytkowników) pokona³a gospodarcz¹ logikê rynków (wyma-
gaj¹c¹ znacznych nak³adów kapita³owych, scentralizowanego zarz¹dza-
nia i profesjonalnej kontroli). Sieciowym dobrom wspólnym trzeba tylko
otwartej platformy, komputera osobistego i dostêpu do internetu. Niezor-
ganizowani ludzie ³atwo po³¹cz¹ si³y, aby tworzyæ i pielêgnowaæ w³asny
korpus „treœci u¿ytkownika”, konkuruj¹c z niskiej jakoœci centralnie kontro-
lowan¹ propozycj¹ massmediów. Skutkiem jest g³êboka globalna rewolu-
cja kulturalna, której potencja³ dopiero siê ujawnia.

Wszystkiemu winne wolne programy

Pierwszym wa¿nym rodzajem cyfrowych dóbr wspólnych by³o wolne
oprogramowanie. „Wolne” niekonieczne znaczy „darmowe” – ale znaczy,
¿e jego kod Ÿród³owy jest dostêpny. Ka¿dy mo¿e dowolnie go analizowaæ,
zmieniaæ, ulepszaæ i udostêpniaæ bez naruszania praw twórcy.

Legendarny haker8  z MIT, Richard Stallmann, by³ jednym z pierw-
szych, którzy we wczesnych latach 80., gdy tworzenie oprogramowania
dla komputerów osobistych by³o sztuk¹ w zal¹¿ku, zorientowali siê, ¿e za-
strzeganie praw do oprogramowania mo¿e znacz¹co ograniczyæ mo¿li-
woœæ jego wykorzystania, modyfikowania i wprowadzania innowacji. Stall-
manna niepokoi³o, ¿e firmy u¿ywa³y prawa autorskiego, aby uniemo¿liwiæ
innym usuwanie powa¿nych b³êdów, ulepszanie kodu lub udostêpnianie
go przyjacio³om i kolegom. Oprogramowanie – kiedyœ tworzone w otwar-
tym, grupowym procesie spo³ecznym œrodowiska hakerskiego – stawa³o
siê prywatnym, bardzo dochodowym towarem. Przekszta³ca³o siê z dobra
wspólnego w prywatne.

Z³oœci³o to Stallmanna, gdy¿ oznacza³o ograniczenie podstawowej ludz-
kiej swobody – swobody tworzenia. Martwi³o go te¿, ¿e prawo autorskie
i etyka rynkowa ograniczaj¹ hakersk¹ etykê dzielenia siê i pomocy wzajem-
nej. Jego rozwi¹zaniem by³a genialna innowacja prawna, znana jako „Gene-
ral Public Licence” (GPL), po raz pierwszy opublikowana w 1989 roku.

GPL, czasem okreœlane jako „copyleft” (oznaczne symbolem odwró-
conego „c” w kó³ku), jest szeroko uznawane dziœ za pomnikowy „hack”

8 Wbrew doniesieniom prasowym, uto¿samiaj¹cym hakerów z kryminalista-
mi, najwa¿niejsz¹ cech¹ hakerów jest ich zaradnoœæ w rozwi¹zywaniu trudnych
problemów technicznych i ich radosna etyka prospo³ecznoœciowa.
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prawa autorskiego. GPL, zamiast blokowaæ dostêp do kodu, zapewnia
wszystkim prawo jego kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania
w dowolny sposób, ze sprzeda¿¹ w³¹cznie.

Autor, jeœli opatrzy swój program licencj¹ GPL, w sposób wi¹¿¹cy
prawnie udostêpnia go jako dobro wspólne. Licencja zapewnia to w prosty
sposób – ustala, ¿e ka¿dy utwór pochodny, na przyk³ad zmodyfikowany
program, musi byæ tak¿e udostêpniony na bazie GPL. Tak samo utwór
pochodny od utworu pochodnego – i tak w nieskoñczonoœæ. W ten sposób
dobro wspólne rozszerza siê jak wirus i pod ochron¹ prawa. Dla wiêksze-
go bezpieczeñstwa ¿aden u¿ytkownik nie ma prawa zmieniæ warunków
licencji.

Geniusz GPL polega na tym, ¿e raz udostêpniony w ten sposób kod
na zawsze pozostaje dobrem wspólnym. Kod napisany przez grupê kom-
monersów pozostaje w obszarze dobra wspólnego i nie mo¿e zostaæ spry-
watyzowany. Przyszli u¿ytkownicy mog¹ zasadniczo sprzedawaæ ten pro-
gram (istnieje kilku komercyjnych dystrybutorów darmowego systemu
operacyjnego Linux), ale sednem GPL jest to, ¿e nie mo¿na legalnie za-
broniæ dalszego rozprowadzania programu. Œwiadomoœæ, ¿e owoce ich
pracy zawsze bêd¹ dostêpne, sk³ania hakerów do œwiadczenia na rzecz
dóbr wspólnych.

W latach 80. obsesja Stallmanna na temat „wolnoœci kodu” wygl¹da-
³a na donkiszoteriê. Sam Stallmann, zaroœniêty, chodz¹cy boso, dominuj¹-
cy – przypomina³ starotestamentowego proroka. W po³owie lat 90., gdy
pojawi³o siê WWW, a fiñski programista Linus Torvalds stworzy³ rdzeñ
amatorskiego systemu operacyjnego Linuks, GPL nabra³o historycznego
znaczenia. Torvalds udostêpni³ Linuksa na licencji GPL. Po po³¹czeniu
z innymi fragmentami kodu, czêœciowo napisanymi przez Stallmanna, za-
istnia³o dobro wspólne w postaci kompletnego systemu operacyjnego. Li-
nuks (GNU Linkus wed³ug Stallmanna) sta³ siê jednym z najpotê¿niejszych
i najbardziej cenionych programów w historii.

Wolne oprogramowanie licencjonowane GPL niebawem da³o pocz¹-
tek bardzo podobnej konstrukcji prawnej zwanej open source. Ró¿nica
miêdzy nimi jest g³ównie taka, ¿e grupy tworz¹ce open source unikaj¹ s³o-
wa „wolne” jako wprowadzaj¹cego konfuzjê (czy wolne to darmowe?)
i kojarz¹cego siê z nisk¹ jakoœci¹. Rzecznicy open source chc¹ uczyniæ
tworzone spo³ecznoœciowo  programy bardziej atrakcyjnymi i wiarygodny-
mi dla wielkich korporacyjnych i instytucjonalnych u¿ytkowników. Mniej ich
interesuje polityczny wymiar Stallmannowskiego ruchu wolnego oprogra-
mowania, a bardziej praktyczna u¿ytecznoœæ swobodnego udostêpniania
kodu.
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Programy open source sta³y siê motorem rozwoju gospodarki tech-
nologicznej mimo darmowego u¿ytkowania i dystrybucji. Wielkie firmy: IBM,
Oracle, Hewlett-Packard, zbudowa³y dochodowe biznesy, dostarczaj¹c
pomoc techniczn¹ i wyspecjalizowane rozszerzenia dla oprogramowania
open source. Dziœ Linuks pracuje na milionach komputerów, obs³uguje
serwery WWW, krytyczne wêz³y sieci korporacyjnych (NASA, Pixar, IBM)
i stacje robocze profesjonalistów najwy¿szej klasy.

W póŸnych latach 90. donios³oœæ licencji GPL dostrzeg³ harwardzki
profesor prawa Lawrence Lessig, tak¿e zatroskany faktem blokowania przez
prawo autorskie kreatywnoœci kultury. Lessig zebra³ niewielki zespó³ profe-
sorów prawa, informatyków, artystów, twórców i aktywistów i wraz z nim
opracowa³ zestaw szeœciu standaryzowanych licencji, którymi mo¿na „stem-
plowaæ” publikowane treœci. Autor dzie³a mo¿e u¿ywaæ licencji Creative
Commons, aby wskazaæ, ¿e dany utwór mo¿na udostêpniaæ i ponownie
wykorzystaæ pod pewnymi warunkami.

Na przyk³ad zawartoœæ strony internetowej mo¿na oznaczyæ jako
udostêpnion¹ pod warunkiem niekomercyjnego wykorzystania lub udostêp-
nion¹ bez ograniczeñ, ale z zakazem wykorzystywania (bez osobnego ze-
zwolenia) w utworach pochodnych (kola¿e, t³umaczenia). Jedna z licencji
CC, „Na tych samych warunkach”, emuluje GPL: wymaga, aby utwory po-
chodne by³y udostêpniane na tej samej licencji. Oznacza to, ¿e samo dzie-
³o, a tak¿e jego „potomstwo” bêd¹ zawsze dostêpne. Niniejsza ksi¹¿ka
jest udostêpniona na licencji Creative Commons BY-NC-SA (Uznanie au-
torstwa-U¿ycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach), poniewa¿ chcê,
aby nieautoryzowane kopie wymienia³y mnie jako autora, komercyjni u¿yt-
kownicy wystêpowali o zezwolenie, a dzie³a pochodne (t³umaczenia, do-
druki, wyimki) tak¿e kr¹¿y³y swobodnie.

Wszystkie utwory udostêpnione na licencji CC musz¹ uznawaæ ory-
ginalnego autora („Uznanie autorstwa”), ale poza tym autorzy mog¹ swo-
bodnie okreœliæ, w jakim zakresie ich dzie³a mog¹ byæ wykorzystywane
(bez ograniczania prawa „dozwolonego u¿ycia”, gwarantuj¹cego pewne
sposoby udostêpniania dla celów niekomercyjnych).

Zarówno licencja GPL, jak i CC by³y niezmiernie wa¿ne dla ustano-
wienia i rozwoju wszelkich form cyfrowych dóbr wspólnych. Stworzy³y „in-
frastrukturê prawn¹” chroni¹c¹ dobra wspólne przed grodzeniami, gdy¿
utwory s¹ udostêpnione bezterminowo. Licencje te da³y równie¿ pocz¹tek
ca³ej palecie innych innowacji prawnych uwalniaj¹cych kolejne rodzaje tre-
œci, choæby bazy danych i zbiory próbek organicznych w laboratoriach.

W pewnych dziedzinach, na przyk³ad w edukacji, badaniach nauko-
wych i us³ugach publicznych, licencje CC pozwoli³y zrealizowaæ tezê, ¿e
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efekty prac instytucji publicznych powinny byæ dostêpne za darmo. Wszel-
kiego typu muzea, archiwa, agencje rz¹dowe i instytucje edukacyjne na
ca³ym œwiecie u¿ywaj¹ dziœ Creative Commons, aby ich dokumenty i stro-
ny internetowe by³y zawsze dostêpne ka¿demu i za darmo.

Rewolucja wolnego dostêpu

Kiedyœ publikowanie w komercyjnych czasopismach naukowych by³o
najlepszym sposobem przeniesienia informacji o nowych odkryciach z pry-
watnej korespondencji miêdzy naukowcami do obiegu publicznego. Tam
odkrycia te mog³y byæ dyskutowane i weryfikowane przez œwiat naukowy.
Od 1994 roku WWW pozwala na znacznie szybsze i tañsze dotarcie bez-
poœrednio do czytelników. Od tego zaczê³a siê – wci¹¿ trwaj¹ca – walka
o przeniesienie publikacji naukowych na grunt bardziej dostêpnego me-
dium: wolnych czasopism naukowych.

Mimo ¿e komercyjne wydawnictwa naukowe œwiadcz¹ pewne warto-
œciowe us³ugi – produkuj¹ i dystrybuuj¹ publikacje – sta³y siê zrazem pa-
so¿ytami ¿eruj¹cymi na akademickich dobrach wspólnych, poniewa¿ na-
legaj¹ na przekazywanie im praw autorskich do ka¿dego publikowanego
artyku³u. W ten sposób wydawcy zdobyli kontrolê nad wiedz¹, któr¹ w rze-
czywistoœci stworzono za pieni¹dze ³añcucha innych podmiotów, w tym
rz¹du, fundacji i uniwersytetów. Te same wydawnictwa u¿ywa³y kontroli
nad prawami autorskimi (i presti¿u zwi¹zanego z poszczególnymi tytu³a-
mi), aby narzucaæ bibliotekom uniwersyteckim ³upie¿cze stawki prenume-
raty. Miêdzy 1986 a 2004 rokiem wydawnictwa naukowe w USA podnios³y
ceny prenumeraty dla uczelni o 273 proc.!

Wiele lat zabra³o uniwersytetom nagromadzenie takiej iloœci gniewu,
która pozwoli³a podj¹æ przeciwdzia³ania. W 2012 roku Uniwersytet Har-
warda mia³ doœæ. Publicznie zaleci³ swoim pracownikom, by unikali publi-
kowania w czasopismach wymagaj¹cych p³atnego dostêpu. To by³ jasny
sygna³ dla bibliotek naukowych i uczelni w USA i na œwiecie: czas przejœæ
na publikowanie w modelu wolnego dostêpu. Harward wydawa³ rocznie na
czasopisma prawie 3 750 000 dolarów. Niektóre czasopisma pobiera³y za
prenumeratê nawet 40 000 dolarów rocznie. Przeciêtna biblioteka uniwer-
sytecka w USA wydawa³a oko³o 65 proc. swojego bud¿etu na czasopisma
naukowe. Ponad po³owê tej sumy zabierali trzej najwiêksi wydawcy: Else-
vier, Springer i Wiley.

Ruch wolnych czasopism naukowych (open access, OA) ruszy³
w 2001 roku. Jego celem by³o zapewnienie dostêpnoœci badañ nauko-
wych dla wszystkich, za darmo i na zawsze. Z dzisiejszej perspektywy
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wydaje siê to oczywiste – w koñcu badania te zosta³y sfinansowane przez
podatników. Niemniej ruch OA przez lata musia³ walczyæ z oporem wydaw-
ców, niedoinformowanych polityków i zwyk³¹ inercj¹ machiny akademic-
kiej. Musia³ opracowaæ nowe modele biznesowe i systemy zarz¹dzania dla
czasopism naukowych, a tak¿e prze³amaæ niektóre zakorzenione tradycje
œwiata akademickiego. Na przyk³ad, skoro wiele decyzji personalnych po-
dejmuje siê na podstawie jakoœci i presti¿u czasopism, w których publikuje
naukowiec, wielu m³odszych akademików wola³o pisaæ dla znanych i ce-
nionych pism, choæby Nature i Science, zamiast dla mniej znanych wol-
nych czasopism naukowych. Ruch OA by³ tak¿e hamowany przez ataki
wydawnictw naukowych  protestuj¹cych przeciwko rz¹dowym wymaganiom,
by wyniki badañ finansowanych publicznie prezentowaæ w otwartym do-
stêpie i na licencjach Creative Commons.

Mimo tych przeszkód w pocz¹tkach 2013 roku wychodzi³o prawie
10 tysiêcy wolnych czasopism naukowych. Wolne czasopisma, tak jak li-
cencje GPL i CC, daj¹ ka¿demu swobodniejszy dostêp do wiedzy, likwi-
duj¹ sztuczny niedobór, narzucany przez wydawców za pomoc¹ ograni-
czeñ prawnych i „cyfrowego zarz¹dzania prawami”.

Swoj¹ ksi¹¿kê o rozkwicie wolnego oprogramowania i wolnej kultury
zatytu³owa³em Wiralna spirala, gdy¿ rozwój jednego dobra wspólnego zwy-
kle inspiruje nastêpne, i nastêpne. GPL wywo³a³a powstanie Creative Com-
mons, te z kolei zainspirowa³y wolne wydawnictwa. Po nich w 2009 roku
pojawi³o siê wiele otwartych zasobów edukacyjnych i tak powsta³ kolejny
zwój spirali. Nauczyciele i uczniowie wszystkich szczebli – nie tylko publi-
kuj¹cy naukowcy – uœwiadomili sobie, ¿e prawne ograniczenie dostêpu do
wiedzy jest sprzeczne z podstawow¹ etyk¹ edukacji: nauki i rozwoju po-
przez udzia³ i dzielenie siê. Wiedza jest dobrem wspólnym.

Community colleges w USA zorientowa³y siê, ¿e ich uczniowie zmu-
szeni s¹ do rezygnowania z nauki b¹dŸ jej zawieszania, bo nie mog¹ sobie
pozwoliæ na podrêczniki. Nagminn¹ praktyk¹ wydawców podrêczników sta³o
siê drukowanie co dwa, trzy lata nowych wydañ, wiêc poprzednie stawa³y
siê „przestarza³e” – w ten sposób nakrêca siê sprzeda¿. Niektórzy daleko-
wzroczni dzia³acze ruchu OA zareagowali na to stworzeniem konsorcjum
na rzecz otwartych zasobów edukacyjnych, które pomaga wyszukiwaæ
i publikowaæ wolne podrêczniki. S¹ one licencjonowane na zasadach CC,
ich cena pokrywa tylko koszt druku. Obni¿y³o to wydatki studentów o setki
dolarów na g³owê.

MIT opublikowa³ pierwsze wolne zasoby edukacyjne w 2001 roku:
sylabusy, podrêczniki, materia³y wideo, zestawy danych, i da³ do nich wol-
ny dostêp on line. Ta innowacja wp³ynê³a na nauczanie fizyki i innych dzie-
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dzin w Chinach i wielu ma³ych krajach o rolniczej populacji. Zapocz¹tko-
wa³a te¿ powstanie OpenCourseWare Consortium – grupuje ono ponad
120 uczelni na ca³ym œwiecie.

Wiralna spirala zapocz¹tkowana przez wolne oprogramowanie i li-
cencje CC wci¹¿ siê rozkrêca. Okreœlenie open source sta³o siê szeroko
u¿ywanym memem opisuj¹cym produkty tworzone w sposób otwarty, par-
tycypacyjny, przejrzysty i odpowiedzialny. Zasady open source napêdzaj¹
silny ruch open design zapraszaj¹cy wszystkich chêtnych do wspó³projek-
towania ubrañ, mebli, urz¹dzeñ komputerowych, a nawet samochodów.
Grupa Arduino projektuje i produkuje kolejne wersje p³ytek drukowanych
i komponentów elektronicznych, pozwalaj¹cych na ³atwe i tanie budowa-
nie urz¹dzeñ. Open Prosthetic Project zaprasza chêtnych do wspólnego
projektowania protez i do prezentowania nowych pomys³ów, nawet jeœli
autor pomys³u nie wie, jak go zrealizowaæ. Tak powsta³y protezy do wspi-
naczki ska³kowej i proteza rêki przeznaczona dla wêdkarza.

Jednym z bardziej fascynuj¹cych sieciowych projektów open source
jest Wikispeed, uruchomiony w Seattle projekt konstrukcyjno-produkcyj-
ny, w którym bior¹ udzia³ ludzie z piêtnastu krajów. Celem jest zastosowa-
nie zasad open source do zaprojektowania i zbudowania modu³owego lek-
kiego pojazdu spalinowego, zu¿ywaj¹cego poni¿ej 2,4 litra benzyny na
100 km.

Spo³ecznoœci sieciowe, np. Open Source Ecology, tworz¹ tanie nie-
opatentowane urz¹dzenia dla niezale¿nych, samowystarczalnych spo³ecz-
noœci. Jeden z pierwszych projektów otwartych to Life-Trac, niedrogi wielo-
zadaniowy traktor o prostej konstrukcji modularnej, ³atwej do utrzymania
i naprawy. Projektowanie i wytwarzanie materialnych produktów open so-
urce ma ju¿ takie rozmiary, ¿e spo³ecznoœæ w to zaanga¿owana ma w³asn¹
organizacjê: Open Hardware and Design Alliance.

Cyfrowe dobra wspólne wykwitaj¹ w najmniej spodziewanych miej-
scach. Spontanicznie powsta³a grupa technologiczna Crisis Commons to
sieæ ochotników œwiadcz¹cych pomoc humanitarn¹ w razie klêsk ¿ywio³o-
wych. W 2009 roku po trzêsieniu ziemi na Haiti tysi¹ce ochotników zwi¹za-
nych z Crisis Commons sprawnie zbudowa³y internetowe systemy t³uma-
czeniowe, wyszukiwarki ludzi i lokalizator wolnych miejsc w szpitalach.

Istnieje te¿ obszar ekocyfrowych dóbr wspólnych, internet s³u¿y tam
do nadzorowania œrodowiska naturalnego i zarz¹dzania nim. Witryny in-
ternetowe zachêcaj¹, by u¿ywaæ czujników ruchu, GPS, telefonów komór-
kowych i innych systemów elektronicznych do œledzenia lokalnych wyst¹-
pieñ ptaków, motyli lub gatunków inwazyjnych albo do monitorowania po-
ziomu zanieczyszczeñ wód lokalnych. Te projekty obserwacji uczestnicz¹-
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cej jednocz¹ wielkie rozproszone zbiory danych, polepszaj¹ jakoœæ decyzji
podejmowanych przez pañstwo i w³adze lokalne.

Austriackie miasto Linz (190 tysiêcy mieszkañców) zaanga¿owa³o
siê w jeden z najambitniejszych projektów miejskich w dziedzinie cyfro-
wych dóbr wspólnych. W³adze miasta planuj¹ przemieniæ jego obszar
(z przyleg³oœciami) w informacyjne dobro wspólne. Miasto zapewni³o miesz-
kañcom darmowy bezprzewodowy dostêp do sieci, konta pocztowe i ho-
sting stron WWW dla celów niekomercyjnych. Teraz staraj¹ siê wprowa-
dziæ w ca³ym regionie wolne oprogramowanie, licencje CC, otwarte platfor-
my wymiany danych i informacji kartograficznej, a tak¿e otwarte zasoby
edukacyjne. Przedstawiciele w³adz miasta wierz¹, ¿e regionalne informa-
cyjne dobra wspólne zachêc¹ inwestorów do tworzenia lokalnych narzêdzi
informacyjnych, zwiêksz¹ zaanga¿owanie obywateli i wywo³aj¹ trwa³y wzrost
ekonomiczny.

W przysz³oœci mo¿emy siê spodziewaæ dalszego rozprzestrzeniania
siê cyfrowych dóbr wspólnych, choæby z powodu ich efektywnoœci, u¿y-
tecznoœci i atrakcyjnoœci spo³ecznej. Œwiat biznesu to rozumie i przygoto-
wuje siê do maksymalnego wykorzystania dóbr wspólnych, a co najmniej
do udostêpniania otwartych platform komunikacji. Barometrem zmian mo¿e
byæ nazwa edycji z 2013 roku niemieckich targów technologicznych: „Sha-
reconomy”. Organizatorzy chcieli zbadaæ „spo³eczn¹ zmianê od posiada-
nia do wspó³dzielenia” i „przemo¿ny trend, podkreœlaj¹cy wspó³dzielenie
wiedzy, zasobów i doœwiadczeñ”, aby stworzyæ nowe formy wspó³pracy.

Firmy technologiczne wiedz¹, ¿e otwarte sieci w sposób naturalny
pobudzaj¹ wspó³pracê i dzielenie siê. Obecne modele biznesowe bazuj¹
jednak na „monetyzacji” spo³ecznoœci, nie zaœ na wspieraniu jej d³ugoter-
minowych i nierynkowych celów. Google i Facebook oferuj¹ wiele u¿ytecz-
nych „darmowych” us³ug, ale zarazem agresywnie analizuj¹ nasze osobi-
ste informacje, aby drogo op³acone spersonalizowane og³oszenia rynko-
we mog³y nam siê narzucaæ, gdy przegl¹damy sieæ. Dziêki projektowi digi-
talizacji ksi¹¿ek Google zdoby³ pozycjê kontroluj¹c¹ dostêp do tekstów
w domenie publicznej, ze szkod¹ dla konkurentów i publicznoœci. Jak po-
kazuj¹ te przyk³ady, korporacje wspieraj¹ dzielenie siê, jeœli mog¹ na tym
zarobiæ. To nie jest dobro wspólne.

Cz³onkowie wirtualnych spo³ecznoœci dziel¹cych siê dobrami to kul-
turowa stra¿ przednia. Przenosz¹ swoje oczekiwania i praktyki spo³eczne
– i swoj¹ niechêæ do przesadnych praw w³asnoœci prywatnej – w inne dzie-
dziny ¿ycia. Dlatego w³aœnie szwedzka Partia Piratów da³a zacz¹tek licz-
nym odpowiednikom w innych krajach, obecnie proponuj¹cym nawet kan-
dydatów na stanowiska polityczne. Dlatego ACTA, miêdzynarodowy trak-
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tat w dziedzinie praw autorskich, odpar³a w 2012 roku koalicja obroñców
wolnej kultury, hakerów wolnego oprogramowania i dostawców otwartych
platform.

Gdy tak wielu ludzi posmakowa³o cyfrowych dóbr wspólnych i otwar-
tych sieci z ich wolnoœci¹, innowacyjnoœci¹ i kontrol¹ spo³eczn¹, nie ma
powrotu do scentralizowanych, autorytarnych modeli biznesowych XX wie-
ku. Konwencjonalne postawy zwi¹zane z w³asnoœci¹ prywatn¹: wy³¹cz-
noœæ kontroli, komercyjna motywacja i obojêtnoœæ dla d³ugoterminowych
wartoœci dóbr wspólnych, w oczach pokolenia cyfrowego wygl¹daj¹ staro-
œwiecko i antyspo³ecznie. Trudno oceniæ, czy etyka dóbr wspólnych prze-
³o¿y siê na zmiany polityczne i prawne. Ale, jak dowodz¹ wydarzenia ostat-
nich lat – arabska wiosna, Indignados w Hiszpanii, ruch Occupy,  pora¿ka
traktatu ACTA – etyka dóbr wspólnych jest zaraŸliwa. W nastêpnym roz-
dziale poka¿ê, jak zró¿nicowany i trwa³y jest paradygmat dobra wspólne-
go, przekraczaj¹cy nawet to, co widzieliœmy w cyberprzetrzeni.
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Rozdzia³ 9

Galaktyki dóbr wspólnych

Choæ najbardziej popularne – przynajmniej na Zachodzie – s¹ dziœ
cyfrowe dobra wspólne, warto mieæ szersz¹ perspektywê. Zaczê³o siê od
ludów pierwotnych. To one udoskonali³y sztukê dobra wspólnego wieki przed
hakerami dziel¹cymi siê kodem i badaczami spo³ecznymi, pisz¹cymi o tym
skomplikowane dzie³a teoretyczne. Pamiêtajmy te¿ o d³ugiej historii œre-
dniowiecznych dóbr wspólnych w Anglii i innych krajach Europy, o podsta-
wowych dobrach wspólnych w spo³ecznoœciach wiejskich ca³ego œwiata,
wreszcie o przestrzeni miejskiej i projektach spo³ecznoœciowych zarz¹dza-
nych jako dobra wspólne. W ci¹gu wieków ludzkoœæ stworzy³a mnóstwo
dóbr wspólnych.

W tym rozdziale nieco obszerniej opiszê pewne wyró¿niaj¹ce siê ro-
dzaje dóbr wspólnych, abyœmy zbudowali sobie w umys³ach bogatsz¹ mapê
tych zjawisk.

Najpierw kilka zastrze¿eñ metodologicznych. Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e
istnieje naturalna, logiczna systematyka dóbr wspólnych. Bardzo w to w¹t-
piê, a w ka¿dym razie uwa¿am, ¿e ka¿dy system klasyfikacji odzwierciedla
kulturowe skrzywienie autora. Afrykanin bêdzie mieæ ca³kiem inn¹ mapê
mentaln¹ dóbr wspólnych ni¿ Europejczyk, a obaj – odmienn¹ ni¿ Amery-
kanin. Systemy klasyfikacji narzucaj¹ zwykle schludne, uregulowane i in-
telektualne rozumienie kommoningu, który, jak wierzê, jest skrajnie empi-
ryczny i osadzony w kontekœcie historycznym.

Zamiast teoretyzowaæ, opiszê grupy dóbr wspólnych odpowiadaj¹ce
okreœlonym charakterystykom. Dobro wspólne powstanie zawsze, gdy gru-
pa ludzi zdecyduje siê zarz¹dzaæ jakimœ zasobem w sposób kolektywny,
uwzglêdniaj¹c w szczególnoœci równy dostêp do tego dobra i jego u¿ywa-
nia oraz zrównowa¿one utrzymanie tego dobra. Jednak warto mieæ szki-
cow¹ mapê mentaln¹, aby móc poruszaæ siê miêdzy galaktykami istniej¹-
cych dóbr wspólnych. Spójrzmy na dobra podstawowe u ludów pierwot-
nych, dobra spo³eczne i obywatelskie, dobra zarz¹dzane przez pañstwo
i biznes powi¹zany z dobrem wspólnym. (G³ówne cyfrowe dobra wspólne
omówi³em w rozdziale 8).
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Dobra podstawowe

Tradycyjne dobra wspólne – znane z historii i najczêœciej badane
przez wspó³czesnych naukowców – to zazwyczaj zasoby naturalne: wody,
lasów, ³owisk, ziemi ornej, zwierzyny, którymi musimy zarz¹dzaæ dla prze-
trwania i dobra nas wszystkich.

Powracaj¹cymi pytaniami s¹: Jak powinno siê regulowaæ dostêp do
wspó³dzielonych zasobów i korzystanie z nich? Jak zapobiegaæ dzia³alno-
œci gapowiczów i nadu¿yciom? Jaki system samorz¹du jest najlepszy?
Poszczególne spo³ecznoœci i bioregiony metod¹ prób i b³êdów szuka³y
odpowiedzi przez d³ugi czas. Celem jest ka¿dorazowo stworzenie spo³ecz-
no-ekologicznego systemu ³¹cz¹cego obyczaje i praktykê spo³eczn¹ z na-
turaln¹ dynamik¹ rzeki, lasu lub ziemi uprawnej.

W Nowym Meksyku rdzenni mieszkañcy ju¿ od pocz¹tku XVII wieku
zarz¹dzaj¹ w ten sposób systemem nawadniania zwanym acequias. Ten
przyk³ad instytucji biokulturowej pokazuje, ¿e nawet w najsuchszych rejo-
nach po³udniowego zachodu Ameryki dobro wspólne mo¿e pogodziæ po-
trzeby spo³ecznoœci z ograniczeniami ekosystemu. Co wa¿ne, acequias
maj¹ b³ogos³awieñstwo prawa stanowego Nowego Meksyku. Jednak to
sama spo³ecznoœæ zarz¹dza zasobami wodnymi i je chroni. Ka¿dy cz³onek
acequia jest zobowi¹zany do uczestniczenia w dorocznym czyszczeniu
kana³ów nawadniaj¹cych i w innych pracach bie¿¹cych. Gdy niektóre mia-
sta w Nowym Meksyku cierpi¹ z powodu niekontrolowanej rozbudowy przed-
mieœæ i rosn¹cego zapotrzebowania na wodê, spo³ecznoœciom acequias
uda³o siê rozdzieliæ zasoby tak, aby uczciwie zaspokajaæ potrzeby miesz-
kañców i zarazem chroniæ wodê i glebê, regenerowaæ Ÿród³a wody, dbaæ
o faunê i florê.

Podstawowe dobra wspólne wydaj¹ siê wspó³czesnym umys³om za-
cofane i niemodne. Ale w wielu przypadkach chodzi w³aœnie o to – aby
siêgn¹æ do norm przedrynkowych, postawiæ niezbêdne granice aktywno-
œci rynkowej.

Dla kommonersów najwy¿szym dobrem nie jest maksymalizacja
wartoœci rynkowej. Pierwszeñstwo maj¹ potrzeby spo³ecznoœci i stabilnoœæ
ekologiczna. U¿ytkownicy dóbr podstawowych bior¹ z nich tylko tyle, ile
potrzebuj¹, by przetrwaæ. Jednoczeœnie dbaj¹ o Ÿród³o tych po¿ytków.
Szczególnym osi¹gniêciem naszych czasów jest stworzenie etyki samo-
wystarczalnoœci.

Wiêkszoœci ekonomistów nie interesuj¹ dobra podstawowe, zapew-
ne postrzegaj¹ je jako ma³e, niewa¿ne i odizolowane od rynków. Jakie¿ to
nudne! Wartoœæ dóbr podstawowych nie da siê uj¹æ w liczbach, a one same
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nie przyczyniaj¹ siê do wzrostu PKB. Konwencjonalna ekonomia nie zna
sposobu na uchwycenie wagi spo³ecznego zaanga¿owania, ekologicznej
odpornoœci i kulturowych wiêzi z miejscem zamieszkania. A jednak, jak
wyliczy³o stowarzyszenie International Association for the Study of Com-
mons, podstawowe dobra wspólne funkcjonuj¹ce poza rynkiem bez pie-
niêdzy i w³asnoœci prywatnej, decyduj¹ o ¿yciu oko³o dwóch miliardów lu-
dzi na Ziemi.

Warto podkreœliæ, ¿e dobra podstawowe s¹ bardzo ró¿norodne –
i nie s¹ wolne od problemów. Wiele z nich potrzebuje lepszego zarz¹dza-
nia. Inne zmagaj¹ siê z nieprzyjaznym otoczeniem politycznym. Wci¹¿ jed-
nak pozostaj¹ wa¿nym elementem codziennego utrzymania respektuj¹-
cego zasady ekologii. To zdobycz, które rynek i pañstwo z trudem próbuj¹
naœladowaæ.

Dobra ludów pierwotnych

W poprzedniej dekadzie w Peru utworzono Park Narodowy Ziemnia-
ka jako „dobro wspólne krajobrazu chronionego”, aby zapewniæ rdzennej
ludnoœci andyjskiej pe³ne prawa do opieki nad olbrzymi¹ ró¿norodnoœci¹
rodzimych gatunków i odmian ziemniaka. To wielki sukces, gdy¿ miêdzy-
narodowe firmy agrobiotechnologiczne pragnê³y zastrzec patentami nie-
które z 900 cennych genetycznie odmian ziemniaka, uprawianych przez
plemiona Andów od tysiêcy lat.

Pod oficjaln¹ nazw¹ „Obszar rdzennego dziedzictwa biokulturowe-
go”, Park Ziemniaka uprawnia 7000 mieszkañców szeœciu tubylczych spo-
³ecznoœci (Amaru, Chawaytire, Cuyo Grande, Pampallaqta, Paru-Paru,
Sacaca) do wspólnego zarz¹dzania gruntami gromadzkimi dla zbiorowej
korzyœci. Celem jest legalna ochrona gospodarstw i sposobu ¿ycia przed
„postêpem” (zw³aszcza przed handlem miêdzynarodowym i patentami) oraz
jednoczesna ochrona œrodowiska agroekologicznego. Wyj¹tkowoœæ Par-
ku Ziemniaka polega z jednej strony pogodzeniu w nowoczesnej formie
praktyki prawnej i wartoœci spo³ecznych z realiami ekosystemu. Z drugiej
strony taki model opieki nad dobrami jest typowy dla rdzennych ludów na
ró¿nych terenach.

Dobra wspólne ludów tubylczych bywaj¹ oczywiœcie bardzo ró¿ne.
Australijscy aborygeni maj¹ d³ug¹ tradycjê walki przeciwko zaw³aszczaniu
– szczególnie przez komercjê – swoich œwiêtych miejsc, tradycyjnej wie-
dzy i motywów artystycznych. W Indiach i po³udniowowschodniej Azji chro-
nionymi i kultywowanymi dobrami wspólnymi s¹ zasoby tradycyjnej wiedzy
na temat roœlin i metod leczenia. Niektóre miêdzynarodowe firmy próbuj¹
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zaw³aszczyæ te zasoby, aby opatentowaæ je na potrzeby produkcji leków
lub genetycznie modyfikowanych roœlin uprawnych. Ten typ grodzeñ znany
jest jako „biopiractwo”. W Indiach mia³o miejsce kilka okrytych nies³aw¹
prób opatentowania przez miêdzynarodowe korporacje nasion miodli in-
dyjskiej i kurkumy. Tak¿e bogata bioró¿norodnoœæ Madagaskaru sta³a siê
celem firm, poszukuj¹cych patentowalnej wiedzy genetycznej. Ta komer-
cjalizacja jest du¿ym zagro¿eniem dla dóbr tradycyjnej wiedzy, gdy¿ ludzie
s¹ mniej sk³onni œwiadczyæ na rzecz dobra wspólnego z obawy przed spry-
watyzowaniem i sprzeda¿¹ ich wiedzy. Antropolog Marcel Mauss ostrzega:
„Dar jednego cz³owieka nie mo¿e byæ kapita³em innego”.

Korporacyjne grodzenia tradycyjnej wiedzy wywo³a³y niekiedy inno-
wacyjne przeciwdzia³ania. Cyfrowa Biblioteka Wiedzy Tradycyjnej utwo-
rzy³a bazê danych wiedzy medycznej w domenie publicznej do u¿ycia
w postêpowaniu przeciw wnioskom patentowym w tej dziedzinie. Grupa
prawników po³udniowoafrykañskich pod nazw¹ Naturalna Sprawiedliwoœæ
opracowa³a nowoczesne narzêdzie prawne znane jako „protoko³y spo³ecz-
noœci biokulturowej” (ang. Biocultural Community Protocols,  BCP), s³u¿¹-
ce ochronie tradycji i praktyk kulturowych przed zaw³aszczeniem przez out-
siderów. BCP ustalaj¹ konkretne wartoœci i procedury wybrane przez dan¹
spo³ecznoœæ w celu zarz¹dzania swoimi zasobami. Wyliczaj¹ te¿ podsta-
wowe i formalne prawa kommonersów do udzia³u w podejmowaniu decyzji
i do wolnego, uprzedzaj¹cego i œwiadomego zatwierdzania konkretnych
polityk spo³ecznoœci. BCP gwarantuje mo¿liwoœæ monitorowania przez kom-
monersów wp³ywu poszczególnych projektów na ich spo³ecznoœæ.

Z powodu ró¿norodnoœci œrodowisk, wierzeñ plemiennych i praktyk
spo³ecznych trudno tworzyæ generalizacje w odniesieniu do dóbr ludów
rdzennych. Mimo to Rebecca Tsosie, badaczka prawa, zauwa¿y³a uderza-
j¹ce podobieñstwa wœród tradycyjnych systemów pojmowania i interakcji
ze œwiatem natury. S¹ one sk³onne do „[…] traktowania Ziemi jako o¿ywio-
nego bytu; wiary, ¿e ludzie s¹ spokrewnieni ze wszystkimi ¿yj¹cymi istota-
mi; uznawania ziemi za podstawê ludzkiej to¿samoœci oraz koncepcji wza-
jemnoœci i równowagi wykraczaj¹cych poza tu i teraz – siêgaj¹cych przy-
sz³ych pokoleñ i ca³ego œwiata o¿ywionego”.

Ludy rdzenne dziêki skupieniu na d³ugoterminowych relacjach spo-
³ecznych, a nie dorywczych transakcjach rynkowych rozwinê³y bardzo sta-
bilne modele socjoekonomiczne. Ludzie Zachodu czêsto pochopnie dys-
kwalifikuj¹ tubylcze systemy dóbr wspólnych, gdy¿ nie opieraj¹ siê one na
œcis³ym indywidualizmie, w³asnoœci prywatnej i rynkowym pojêciu wartoœci
(czyli cenie transakcyjnej). Profesor N. Bruce Duthu napisa³: „Idea w³asno-
œci w tradycji Zachodu implikuje orientowanie siê na rynkowe wykorzysta-
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nie zasobów bez szczególnych wzglêdów dla d³ugoterminowych konse-
kwencji ekologicznych albo spo³ecznej wa¿noœci natury dla ludzi. System
cen zak³ada ekwiwalentnoœæ podobnie wycenianych elementów natury.
Spo³eczeñstwa, których podejœcie jest bardziej bezpoœrednie i skierowane
na zaspokojenie potrzeb, mog¹ wiêc uznaæ wra¿liwoœæ opart¹ na w³asno-
œci i rynku za obc¹, a nawet odra¿aj¹c¹”.

Nic dziwnego, ¿e przemys³owe kraje œwiata s¹ niechêtne boliwij-
skiej propozycji, aby Narody Zjednoczone uzna³y „Prawa Natury” – ideê,
która jest sercem tak wielu dóbr wspólnych ludów rdzennych. Okazywa-
nie szacunku Matce Ziemi, o co walczy ruch Pachamama w Ameryce
£aciñskiej, œwiat industrialny uznaje za œmieszny, niepraktyczny nonsens.
To uprzedzenie stanowi najlepsz¹ ilustracjê alarmuj¹cej krótkowzrocz-
noœci kulturowej Zachodu. Nie jest on w stanie nawet wyobraziæ sobie
dobra wspólnego.

Spo³eczne i obywatelskie dobra wspólne

Wrodzona ludzka sk³onnoœæ do wspó³pracy to potê¿ne Ÿród³o inno-
wacji, które zaowocowa³y bogatym zbiorem ró¿nych spo³ecznych i obywa-
telskich dóbr wspólnych. Œwietnym przyk³adem jest miêdzynarodowy ruch
Banków Czasu. Bank Czasu (czasem znany w USA pod nazw¹ „Dolarów
Czasu”) to system pozwalaj¹cy ludziom uzyskaæ kredyt czasowy poprzez
œwiadczenie us³ug innym cz³onkom ich spo³ecznoœci. Mo¿e to byæ kosze-
nie trawnika, opieka nad dzieckiem, pomoc w domu czy podwiezienie kogoœ
do lekarza. Uzyskany kredyt mo¿na wydaæ na us³ugi nastêpnych cz³onków
spo³ecznoœci. Banki czasu, czêsto zarz¹dzane przez wspólnoty koœcielne
lub instytucje dobroczynne, s¹ darem losu dla osób starszych i ubogich,
maj¹cych wiêcej czasu ni¿ pieniêdzy. Osoby te mog¹ zmieniæ czas w „pie-
ni¹dz” (kredyt czasowy) zaspokajaj¹cy ich podstawowe potrzeby, których
nie da siê zaspokoiæ dziêki rynkowi. Co ciekawe, wielu uczestników po-
strzega banki czasu raczej jako sposób nawi¹zywania kontaktów spo³ecz-
nych ni¿ jako rynek zastêpczy.

Innym wzorcowym przyk³adem dóbr wspólnych s¹ banki krwi i orga-
nów do transplantacji. Choæ czêœci cia³a i plazma krwi s¹ czasem trakto-
wane jak towar, systemy oparte na ochotnikach funkcjonuj¹ nadal, gdy¿
ludzie traktuj¹ tkanki, krew i organy jako intymny dar, jako podarunek spo-
³eczny. Banki krwi dzia³aj¹ w oparciu o „ekonomiê daru”, w której ludzie
œwiadcz¹ coœ z poczucia obowi¹zku spo³ecznego oraz chêci pomocy bliŸ-
nim i nie oczekuj¹ w zamian korzyœci osobistych. Niektóre znane badania
pokazuj¹, ¿e te banki, nie tylko unikaj¹ konfliktów etycznych trapi¹cych
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rynki, ale te¿ dostarczaj¹ lepszej jakoœci krew i organy. Ludzie s³abego zdro-
wia lub uzale¿nieni s¹ bardziej sk³onni do sprzedawania krwi i organów.

W rozdziale 5 pisa³em, ¿e œwiat akademicki jest wa¿nym, wysoce
produktywnym rodzajem dobra wspólnego. Badaczom niepotrzebne s¹
pieni¹dze ani umowy formalne, aby wymieniali siê wiedz¹. Uniwersytety
i instytuty tworz¹ infrastrukturê, w której funkcjonuje ekonomia darów. Na-
uczania i stypendiów nie traktuje siê jako produktu, lecz uznaje za wk³ad
w rozwój œrodowiska. Zasoby wiedzy zwiêkszaj¹ siê dziêki spo³ecznoœcio-
wej etyce dzielenia siê, otwartej debacie i partnerskiej weryfikacji, a nie
z powodu dokonywania transakcji pieniê¿nych miêdzy uczestnikami.

Spo³eczne dobra wspólne pomagaj¹ unikn¹æ problemów etycznych
typowych dla rynków poprzez wspieranie wewnêtrznego zaanga¿owania
i partnerskiej weryfikacji. Rynki, poniewa¿ nie tworz¹ d³ugoterminowych
relacji, nie s¹ zainteresowane pielêgnowaniem wysokiego poziomu etyki.
Celem jest wymiana pieniê¿na. Relacje s¹ wiêc bezosobowe, jednorazo-
we lub rutynowe i oparte na zasadzie pe³nej ekwiwalentnoœci, a granice
miêdzy interesami jednostek – bardzo wyraŸne.

W gospodarce darów, jak pisze Lewis Hyde w swojej klasycznej ksi¹¿-
ce The Gift, granice s¹ rozmyte lub wrêcz zlikwidowane przez wymianê
darów. Brak samolubnej kalkulacji i porównywania, czy wymieniane dary
s¹ sobie dok³adnie równe. Celem jest nawi¹zanie ¿ywych relacji spo³ecz-
nych i sympatii. Podarki zbli¿aj¹ ludzi szczególnie wtedy, gdy s¹ wymienia-
ne nieregularnie i w d³u¿szym czasie. Dopóki kr¹¿¹ wœród ludzi bez licze-
nia, co kto komu jest winien, dobro wspólne rozkwita.

Dobra wspólne rozprzestrzeniaj¹ siê, zw³aszcza w internecie, gdy¿
czêsto znacz¹co obni¿aj¹ koszty transakcyjne narzucane przez rynki: re-
klamy, us³ug prawnych, p³atnych pracowników itd. Czêsto tañsze i pew-
niejsze jest koordynowanie dzia³añ poprzez zaufan¹ spo³ecznoœæ. Z pew-
noœci¹ to jeden z powodów, dla których hybrydowy rynkowo-spo³eczny
sektor „wspólnej konsumpcji” rozwija siê tak dynamicznie. Wyrafinowane
witryny WWW pozwalaj¹ ludziom koordynowaæ „wspó³dzielenie” (kosztów)
u¿ytkowania samochodów, rowerów i narzêdzi.

Jednym z godnych uwagi przyk³adów internetowej ekonomii darów
jest Couchsurfing: darmowy, nieformalny system organizacji noclegów,
w którym uczestnicz¹ podró¿nicy (i goszcz¹cy ich gospodarze) z ponad
97 000 miast na ca³ym œwiecie. P³atnoœci pomiêdzy goœciem a gospoda-
rzem s¹ w nim wyraŸnie zabronione. Couchsurfing jest wielkim interneto-
wym systemem gospodarki darów, w którym 5 milionów nieznajomych od-
wiedza siê wzajemnie w swoich domach, a przy okazji czêsto nawi¹zuje
nowe przyjaŸnie.
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Spo³eczne dobra wspólne s¹ czêsto tak spontaniczne i ró¿norodne
jak samo ¿ycie. Ogrody komunalne, festyny, stowarzyszenia, amatorskie
ligi sportowe; ekowioski, cohousing, rolnictwo wspierane spo³ecznie…

Dziêki du¿ej gêstoœci i ró¿norodnoœci mieszkañców miasta s¹ wyj¹t-
kowo ¿yzn¹ gleb¹ dla spo³ecznych dóbr wspólnych. Palmê pierwszeñstwa
w USA dzier¿y San Francisco. Kiedy lokalne pismo Shareable opubliko-
wa³o dokument programowy „Polityka miasta wspó³dzielonego”, burmistrz
Ed Lee powo³a³ grupê robocz¹, aby zbadaæ mo¿liwoœci wspierania rozwo-
ju „miasta wspó³dzielonego”. Pomys³y obejmowa³y wspó³dzielenie zaso-
bów przez obywateli (np. wspólne przejazdy), produkcjê partnersk¹ wspie-
ran¹ przez miasto (ogrodnictwo miejskie) i pomoc wzajemn¹ mieszkañ-
ców (opieka nad osobami starszymi). W Neapolu burmistrz Luigi de Ma-
gistris powo³a³ asesora do spraw dóbr wspólnych i wys³a³ urzêdników
miejskich w podró¿ po W³oszech, aby nauczyli siê lepszego wspierania
tych dóbr.

Byli pracownicy Teatro Valle w Rzymie, wielkiego publicznego teatru
i by³ej opery, kiedy w³adze miasta przesta³y go finansowaæ, przejêli ca³y
budynek i zarz¹dzaj¹ nim jako dobrem wspólnym. Akcja ta by³a czêœci¹
szerszych protestów przeciw zaprzestaniu finansowania przez miasto prze-
strzeni publicznych i wyprzedawaniu najcenniejszych nieruchomoœci miej-
skich prywatnym inwestorom i spekulantom, co prowadzi³o do podwy¿ek
czynszów oraz ewikcji. Wci¹¿ trwaj¹ca okupacja Teatro Valle zainspirowa-
³a inne grupy obywateli do podobnych dzia³añ, pozwalaj¹cych odzyskaæ
inne budynki i miejsca. Wzburzeni mieszkañcy Rzymu zorientowali siê, ¿e
zamiast tylko walczyæ z prywatyzacj¹ potrzebuj¹ aktywnego, oddolnego
samorz¹du, obok w³adz g³ównego nurtu.

S¹ te¿ inne, nawet bardziej ambitne, inicjatywy promuj¹ce dobro
wspólne w przestrzeni miejskiej. Urbaniœci Nikos A. Salignaros, Federico
Mena-Quintero i wielu innych próbuj¹ zastosowaæ zasady produkcji part-
nerskiej do przestrzeni miasta. „Urbanizm P2P” (P2P - peer-to-peer) czyni
projektowanie miasta i ¿ycie w nim bardziej przyjaznym dla cz³owieka.
Zamiast odcz³owieczonego monumentalizmu narzucanego wielu miastom
przez gwiazdy architektury urbanizm P2P proponuje spo³ecznoœciowe pro-
jektowanie i udzia³ mieszkañców w planowaniu przestrzennym. Opiera siê
on na ideach architekta i guru jêzyka wzorów Christophera Alexandra.
Celem jest projektowanie miast bardziej dostosowanych do lokalnych wa-
runków i potrzeb indywidualnych – tak jak to siê ju¿ dzieje z wolnym opro-
gramowaniem i wytworami produkcji partnerskiej.
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Biznes i dobro wspólne

Niektórzy kommonersi uznaj¹ z zasady etykê ekonomii pieniê¿nej za
bezwzglêdnie wrog¹ idea³om dobra wspólnego. Inni s¹ bardziej otwarci na
pragmatyczne relacje z rynkami, dopóki nie narusza to dobra wspólnego.
W samym ruchu dóbr wspólnych istniej¹ wiêc ró¿nice zdañ na temat tego,
czy rynki i dobra wspólne mog¹ zgodnie wspó³istnieæ.

Uwa¿am, ¿e niewiele dóbr wspólnych mo¿e funkcjonowaæ w izolacji
od reszty spo³eczeñstwa i od rynków. Prawie wszystkie s¹ hybrydami
w pewnej mierze zale¿nymi od rynków i pañstwa. Dlatego wa¿nym celem
bêdzie zapewnienie dobru wspólnemu takiego zakresu swobody, jaki tylko
jest mo¿liwy. Jeœli maj¹ wspó³pracowaæ z rynkami, dobra wspólne musz¹
mieæ mo¿noœæ bronienia siê przed grodzeniami, konsumeryzmem, ¿¹dz¹
akumulacji kapita³u i innymi patologiami kapitalizmu.

Poszukiwanie stabilnej równowagi miêdzy dobrem wspólnym a ryn-
kami jest z³o¿onym wyzwaniem. £atwiej bêdzie, jeœli zapamiêtamy, ¿e ryn-
ki to niekoniecznie kapitalizm. Rynki mog¹ byæ ca³kowicie lokalne, uczci-
we i reaguj¹ce na potrzeby spo³ecznoœci, jeœli s¹ w niej wystarczaj¹co
osadzone – i przez ni¹ kontrolowane. Jednak rynki w ¿yciu wspó³czesnym
najczêœciej s¹ zintegrowane z wielkim kapita³em lub rynkiem globalnym
i napêdzane, jak sformu³owa³a to Marjorie Kelly: „boskim prawem kapita-
³u”. Napêdzane kapita³em rynki maj¹ tendencjê do tworzenia g³êbokich
nierównoœci w³adzy, które wykluczaj¹ konsumentów, robotników i ca³e spo-
³ecznoœci. Pl¹druj¹ zasoby przyrody i nie dbaj¹ o d³ugoterminowe tego
konsekwencje.

Dobra wiadomoœæ jest taka, ¿e wielu spo³ecznoœciom coraz ³atwiej
przychodzi kontrolowanie struktury i zachowania rynków. Zjednoczone
wspólnymi wartoœciami i praktykami staj¹ siê œrodowiskiem, w którym po-
wstaj¹ rynki obs³uguj¹ce zarówno konsumpcjê, jak i niemonetarne intere-
sy spo³eczne. Na przyk³ad rolnictwo wspierane spo³ecznie, a tak¿e lokalne
rynki rolne – obie kategorie s¹ bardzo silnie zakorzenione w swoich spo-
³ecznoœciach. Te relacje spo³eczne i spo³eczna odpowiedzialnoœæ rynków
oznaczaj¹, ¿e chciw¹ etykê globalnego kapitalizmu mo¿na omin¹æ. Rynki
nie musz¹ byæ drapie¿cze ani spo³ecznie toksyczne. Innym przyk³adem s¹
kooperatywy, ruch Slow Food i towarzystwa ubezpieczeñ wzajemnych.
Ka¿de z nich ma uzasadnione aspiracje do ³¹czenia szerszego interesu
spo³ecznego z dzia³alnoœci¹ rynkow¹.

Cecosesola (Centralna Kooperatywa Us³ug Socjalnych w Lara)
w Wenezueli jest jednym z najlepiej dzia³aj¹cych przedsiêbiorstw opartych
na dobru wspólnym, jakie znam. Od ponad 40 lat samorz¹dna, samofinan-
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suj¹ca siê struktura prowadzi ponad 80 kooperatyw: banków, farm i fa-
bryk, a tak¿e stowarzyszenia obywatelskie i inne organizacje. Cecosesola
w spo³ecznoœci 1200 wspó³pracowników œwiadomie unika tworzenia rela-
cji hierarchicznych i powo³ywania szefów. Proces decyzyjny przebiega na
zgromadzeniach, które staraj¹ siê dojœæ do konsensusu – co wymaga wiel-
kiej wzajemnej edukacji, komunikacji i dialogu. Ceny na piêciu lokalnych
rynkach, kontrolowanych przez Cecosesolê, s¹ okreœlane na zasadzie nie
popytu i poda¿y, lecz uczciwoœci. Na przyk³ad wszystkie warzywa sprzeda-
wane s¹ w jednej cenie za kilogram. Dba³oœæ o zaufanie, zaanga¿owanie
we wspólne dobro i odwaga w podejmowaniu ryzyka – to wszystko w ra-
mach elastycznej, ewoluuj¹cej struktury – le¿¹ u podstaw niewiarygodne-
go sukcesu Cecosesoli.

Sztuka ³¹czenia dobra wspólnego z rynkiem polega, moim zdaniem,
na uprawianiu jasno wyró¿niaj¹cej siê kultury spo³ecznoœci i jednoczeœnie
tworzeniu wyraŸnych „granic obronnych”, pozwalaj¹cych zachowaæ auto-
nomiê. W œredniowieczu kommonersi czêsto „oklepywali granice” – ob-
chodz¹c skraj wspólnego lasu lub pola – w ramach dorocznego œwiêta
spo³ecznoœci, bêd¹cego te¿ okazj¹ do patrolowania wspólnych terenów.
Jeœli znajdowali p³ot lub inne ogrodzenie postawione na wspólnej ziemi
obalali je i tak  przywracali integralnoœæ dobra wspólnego. Pilnowanie przez
spo³ecznoœæ „perymetru obrony” dobra wspólnego jest rzecz¹ podstawow¹.

Naszym celem jest stworzenie nowoczesnego odpowiednika okle-
pywania granic. Przyk³adami skutecznych rozwi¹zañ w cyberprzestrzeni s¹
licencje GPL Creative Commons. Zapewniaj¹ kommonersom utrzymanie
kontroli nad owocami ich pracy, zapobiegaj¹c przyw³aszczeniom kodu oraz
innych treœci cyfrowych. Protoko³y biokulturowe, opracowane przez po³u-
dniowoafrykañsk¹ grupê Naturalna Sprawiedliwoœæ, maj¹ podobny cel: chro-
niæ wyspecjalizowan¹ wiedzê etnobotaniczn¹ i praktykê agroekologiczn¹
ludów rdzennych przed zaw³aszczeniem przez wielonarodowe korporacje.

Dzisiaj oklepywanie granic dokonuje siê przez ustalanie formalnych
zasad i norm etycznych dla zachowania dobra wspólnego. Wyszukane
zasady edycji Wikipedii, wielostronnie wynegocjowane obyczaje po³awia-
czy langust z Maine, zasady acequias w Nowym Meksyku – w ka¿dym
przypadku celem jest ochrona zasobów i spo³ecznoœci przed outsiderami,
którzy – nie wk³adaj¹c energii w budowanie dobra wspólnego – chcieliby je
zniszczyæ lub korzystaæ z niego za darmo.

Zbrojni w opracowane przez siebie zasady i system samorz¹du kom-
monersi uzyskali coœ wiêcej: mo¿liwoœæ naciskania na rynki, aby lepiej
odpowiada³y na potrzeby zale¿nych od nich konsumentów. Mo¿na to na-
zwaæ wspólnymi dobrami rynkowymi – spójne spo³ecznoœci wystarczaj¹co
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silne, aby kie³znaæ zachowanie rynków i na nie wp³ywaæ. Takie formy s¹
szczególnie czêste w internecie, gdzie spo³ecznoœci czêsto organizuj¹ siê
w grupy interesów, zanim skieruj¹ siê na rynek, aby zaspokoiæ konkretne
potrzeby. Eric von Hippel, profesor MIT, w swojej ksi¹¿ce Demokratyzuj¹-
ce innowacje opisuje liczne spo³ecznoœci „sportów ekstremalnych” – cykli-
stów, surferów, wspinaczy itd. – bêd¹ce Ÿród³em innowacyjnych pomys³ów
i rozwi¹zañ wdra¿anych i komercjalizowanych póŸniej przez firmy. Oczywi-
œcie, wielu kommonersów twierdzi, ¿e firmy komercyjne s¹ niepotrzebne,
gdy¿ sama spo³ecznoœæ mo¿e bezpoœrednio wytworzyæ, co jej potrzeba,
taniej i zapewne bardziej odpowiedzialnie. Jest to uzasadnione stwierdze-
nie, ale na razie spo³ecznoœci dóbr wspólnych wci¹¿ maj¹ ograniczone
mo¿liwoœci w dziedzinie zbierania funduszy i zarz¹dzania ³añcuchem do-
staw. To jednak mo¿e siê ju¿ niebawem zmieniæ.

Wœród zwolenników dóbr wspólnych trwa powa¿na dyskusja, jak sku-
tecznie broniæ je przed kapitalistyczn¹ eksploatacj¹. Jak je ukszta³towaæ,
by oddziela³y siê wyraŸnie od logiki kapita³u, a jednoczeœnie w razie po-
trzeby mog³y wspó³pracowaæ z rynkami? Wed³ug mojej kole¿anki Silke
Heifrich kluczem jest zdolnoœæ chronienia i replikowania siê dobra wspól-
nego. W samej swojej strukturze musi ono mieæ mo¿noœæ zapewnienia
sobie d³ugotrwa³oœci i bezpieczeñstwa. A tak¿e ochrony swojej struktury
i norm spo³ecznoœci.

Mo¿na to osi¹gn¹æ dziêki wprowadzeniu regulacji prawnych zapo-
biegaj¹cych zewnêtrznym interwencjom i zaw³aszczaniu. Albo te¿ przez
praktykê spo³eczn¹ i normy buduj¹ce samorz¹d spo³ecznoœci. Lub przez
fizyczn¹ izolacjê od rynków (p³ot wokó³ pastwiska, internetowe bramki dla
upowa¿nionych u¿ytkowników). Bez takiej ochrony dobro wspólne bêdzie
podatne na zaw³aszczanie przez kapita³, co widaæ na przyk³adach Google
Book, Facebooka i innych otwartych platform. W takich i podobnych ra-
zach dobro wspólne staje siê jeszcze jednym „surowcem rynku”, który
mo¿na odebraæ jego opiekunom i sprywatyzowaæ. Dlatego jest tak wa¿ne,
aby dobra wspólne stworzy³y odpowiednie œrodki dla ochrony wyników
swojej pracy i zdolnoœci reprodukcji.

To, czego nam trzeba, pisze Helfrich, to „[…] zmiana partnerskiej
produkcji opartej na dobrach wspólnych na partnersk¹ produkcjê dóbr
wspólnych”. Ostatecznie, stwierdza „[…] dobro wspólne nie polega na or-
ganizowaniu praw w³asnoœci. Polega na wyborze celu. Jeœli rezultatem
dzia³ania jest sprzeda¿ na rynku, to co stanie siê z interesami tych wszyst-
kich, którzy wczeœniej zaanga¿owali siê dobro wspólne?”. Systemy otwar-
te nie gwarantuj¹ d³ugoterminowego zabezpieczenia interesów spo³ecz-
nych ani ekologicznych.
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Pañstwowe i globalne dobra wspólne

Wiele zasobów, które wspó³dzielimy, jest tak obszernych, ¿e do opie-
ki nad nimi potrzebujemy rz¹du. Takie zasoby wspólne to na przyk³ad parki
narodowe, ogólnokrajowe fundusze na badania naukowe, grunty pañstwo-
we, fale radiowe, atmosfera. (Pamiêtajmy: wspólne zasoby to nie to samo,
co dobra wspólne. Dobro wspólne = zasoby + spo³ecznoœæ + zestaw norm
i zasad). Nie da siê zarz¹dzaæ wielkimi wspólnymi zasobami tak jak do-
brem wspólnym jednej wioski. Potrzebny jest znacznie wiêkszy system
prawny i organizacyjny – infrastruktura dobra wspólnego.

Jedn¹ z metod zarz¹dzania wielkimi zasobami wspólnymi s¹ pañ-
stwowe dobra wspólne. Nie jest to tylko inna nazwa w³asnoœci skarbu pañ-
stwa. To pojêcie podkreœla wa¿n¹ rolê pañstwa we wspieraniu dobra wspól-
nego. Zamiast wyobra¿aæ sobie, ¿e zadaniem pañstwa jest „za³atwienie
sprawy”, potrzebujemy pomys³u, jak rz¹dowa biurokracja mo¿e s³u¿yæ szer-
szemu i solidniejszemu dialogowi obywateli tworz¹cych i egzekwuj¹cych
politykê dóbr wspólnych.

Wa¿ne, aby najpierw jasno ustaliæ rolê rz¹du: pañstwo musi pe³niæ rolê
powiernika obywateli kommonersów. Musi œwiadomie utrzymywaæ dobro
wspólne i chroniæ je przed grodzeniami. Zapewniæ uczciwy i równy dostêp
do zasobów. Zadbaæ, ¿eby obywatele mieli w³adzê i mo¿liwoœæ rzeczywiste-
go zaanga¿owania siê w zarz¹dzanie dobrem wspólnym. Dla podkreœlenia,
¿e zasoby nale¿¹ do ludzi, nie do pañstwa, proponujê okreœlenie dobra wspól-
ne w powiernictwie pañstwa. Jako powiernik pañstwo ma bezwzglêdny obo-
wi¹zek zapewniæ obywatelom najwy¿sz¹ przejrzystoœæ i partycypacjê oraz
jak najmniej ingerowaæ z opiekê nad zasobami (zasada pomocniczoœci).

Dobra wspólne w powiernictwie pañstwa miewaj¹ ró¿ne formy. Nad-
zór nad dzier¿aw¹ zasobów zarz¹dzanych przez rz¹d. Delegowanie upraw-
nieñ do niezale¿nych powiernictw dóbr wspólnych. Budowa narzêdzi on
line, takich jak social media, aby obywatele mogli braæ po¿yteczny udzia³
w pracach rz¹du. Przyjrzyjmy siê kilku przyk³adom.

Rz¹d federalny USA udziela hodowcom byd³a prawa wypasu na zie-
miach pañstwowych za minimaln¹ op³at¹. Sprzedaje prawa wydobywania
z³ota, srebra i innych metali za jednorazow¹ op³at¹ 5 dolarów na akr. Wy-
stawia te¿ na aukcje fragmenty pasma radiowego za u³amek ich wartoœci.
G³ównym problemem dla dóbr w powiernictwie pañstwa jest sposób za-
gwarantowania, ¿e bêdzie ono dzia³aæ jako œwiadomy swych obowi¹zków
opiekun zasobów i fiskalnie odpowiedzialny poœrednik w ich dzier¿awie. Ta
koncepcja musi zostaæ wbudowana w misjê i mechanizmy instytucji zarz¹-
dzaj¹cych publicznymi zasobami dla publicznej korzyœci.
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Jednym z ciekawszych modeli jest powiernictwo interesariuszy (ang.
Stakeholder, osoba zainteresowana, zwykle finansowo, w czymœ). Kla-
sycznym tego przyk³adem jest Alaskañski Fundusz Wieczysty, niezale¿-
ny fundusz powierniczy ustanowiony przez legislatywê stanow¹, finanso-
wany z czêœci op³at za ropê wydobywan¹ z ziem stanowych. Fundusz
wyp³aca dywidendy, zwykle na poziomie oko³o tysi¹ca dolarów rocznie,
na jedno gospodarstwo domowe. Jako ¿e Fundusz jest niezale¿ny od
rz¹du i dzia³a jako instytucja zaufania publicznego na rzecz konkretnych
beneficjentów (obywateli Alaski), co daje korzyœæ podatnikom, do któ-
rych bezpoœrednio trafia w ten sposób skromna czêœæ przychodów z wy-
dobycia ropy. Stanowi to mile widziane Ÿród³o dodatkowego dochodu dla
obywateli. Jak opisuj¹ autorzy Exporting the Alaska Model, Widerquist
i Howard, wzór funduszu alaskañskiego mo¿na by zastosowaæ do zarz¹-
dzania ró¿nymi zasobami naturalnymi w USA i na œwiecie. Aktywiœci do-
bra wspólnego w stanie Vermont w USA zaproponowali projekt Fundu-
szu Powierniczego Wspólnych Zasobów, który mia³by chroniæ i nadzoro-
waæ stanowe zasoby naturalne: zwierzynê, ryby, lasy, wody podziemne,
minera³y i inne.

Rozwój sieci spo³ecznych przyniós³ nowe narzêdzia, dziêki którym
obywatele mog¹ mieæ wiêkszy udzia³ w dzia³aniach rz¹du – wiêkszy ni¿
„partycypacja” w zaprogramowanych projektach rz¹dowych. Obywatele
mog¹ teraz inicjowaæ nowe dzia³ania, a tak¿e przyjmowaæ odpowiedzial-
noœæ w wa¿nych sprawach.

Nieco wczeœniej wspomina³em o inicjatywach spo³ecznoœciowego
zbierania danych o œrodowisku lub wspierania NASA w klasyfikowaniu kra-
terów na Marsie. Innym przyk³adem jest Urz¹d Patentowy USA zachêcaj¹-
cy do nadsy³ania przyk³adów konstrukcji, które poprzedza³y zg³aszane do
opatentowania wynalazki. Pozwala to polepszyæ jakoœæ zastrze¿eñ paten-
towych i zmniejsza prawdopodobieñstwo póŸniejszych prób ich podwa¿e-
nia. Crowdsourcing oparty na modelu wiki pozwala unikn¹æ nieuzasadnio-
nego udzielania monopolu patentowego, który zablokowa³by przysz³e in-
nowacje. Maj¹c odpowiednie wsparcie, obywatele kommonersi, doœwiad-
czeni w danej dziedzinie, mog¹ tworzyæ grupy pilnuj¹ce dzia³alnoœci agen-
cji rz¹dowych. Mog¹ te¿ proponowaæ w³asne innowacje i wywieraæ nacisk
na instytucje rz¹dowe, aby lepiej pe³ni³y swoj¹ misjê.

Nowym wyzwaniem dla dóbr w powiernictwie pañstwa jest stworze-
nie form instytucjonalnych i zasad prawnych dla zarz¹dzania zasobami
wspólnymi na skalê kontynentów i ca³ej planety. Widaæ jasno, ¿e istniej¹ce
pañstwa narodowe i umowy miêdzynarodowe nie s¹ w stanie na³o¿yæ sku-
tecznych ograniczeñ na emisjê gazów cieplarnianych ani zapobiec wy-
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niszczaniu ³owisk, raf koralowych i bioró¿norodnoœci na skalê przekracza-
j¹c¹ granice jurysdykcji pañstwowej. Te problemy narastaj¹ od dziesi¹t-
ków lat – system rynkowo-pañstwowy nie jest w stanie zmobilizowaæ siê
i na³o¿yæ rzeczywistych ograniczeñ na dzia³alnoœæ komercyjn¹ wywo³uj¹c¹
te zagro¿enia.

W ksi¹¿ce, któr¹ napisa³em wraz z profesorem Burnsem H. Westo-
nem, Zielone rz¹dzenie: Przetrwanie ekologiczne, prawa cz³owieka i pra-
wo dóbr wspólnych, próbujemy opisaæ minimalny zestaw elastycznych struk-
tur politycznych, który móg³by wspieraæ dzia³anie dobra wspólnego na
wszystkich poziomach: lokalnym, regionalnym, krajowym, miêdzynarodo-
wym i globalnym. Prowadzi nas to poza koncepcjê pañstwowego powier-
nictwa dóbr wspólnych w stronê ca³kiem nowego modelu pañstwowego
wsparcia dla tych dóbr. Celem jest uwolnienie potê¿nej, samopodtrzymu-
j¹cej energii dóbr wspólnych jako cennej formy rz¹dów bez zamykania jej
w gorsecie odgórnego mikrozarz¹dzania i niemocy politycznej. Wyzwa-
niem jest skonstruowanie systemu, w którym udzia³ rz¹dów by³by ograni-
czony do koniecznego minimum (zasada pomocniczoœci), z zachowaniem
wielu równoprawnych oœrodków w³adzy. Ró¿nego poziomu dobra wspólne
„gnieŸdzi³yby siê” wewn¹trz ró¿nych poziomów rz¹dzenia – tê ideê „poli-
centrycznoœci” rozwija³a w swojej pracy Elinor Ostrom.

Sceptycy mog¹ siê krzywiæ na te pomys³y jako zbyt daleko id¹ce
i zbyt spekulatywne, aby rozwi¹zaæ globalne problemy ekologiczne. Ale
z pewnoœci¹ bardziej utopijna jest wiara, ¿e scentralizowane instytucje
pañstwowe o ograniczonych mo¿liwoœciach i coraz mniejszym zaufaniu
spo³ecznym mog¹ zmusiæ ludzi do przyjêcia zmian, których nie chce
przede wszystkim sam system pañstwowo-rynkowy. Dobra wspólne udo-
wodni³y, ¿e potrafi¹ pobudziæ ludzi do przejêcia bezpoœredniej odpowie-
dzialnoœci, do postawienia granic aktywnoœci rynków, do budowania no-
wej wizji rozwoju ludzkoœci, wreszcie do rozwijania etyki umiaru. Jakkol-
wiek skonstruowane bêd¹ owe globalne dobra wspólne (jest to przed-
miotem dyskusji przekraczaj¹cej ramy tej ksi¹¿ki), nowy, mediowany przez
pañstwo system musia³by stworzyæ przestrzeñ dla rozkwitu rz¹dów opar-
tych na dobru wspólnym. Tak¹ przynajmniej wizjê przedstawiamy w na-
szej ksi¹¿ce.

Tak opisane globalne dobra wspólne zaiste daleko odchodz¹ od kla-
sycznego ich pojmowania. Widzê je jako logiczne rozszerzenie klasycznie
pojmowanych dóbr wspólnych. Z tamtymi s¹ powi¹zane ideowo, ale jed-
noczeœnie tworz¹ now¹ „wyobraŸniê polityczn¹” dla ochrony naszych wspól-
nych skarbów Natury. Pierwszy krok na tej drodze powinno wykonaæ pañ-
stwo: uznaæ dobra wspólne za sektor autonomiczny, rz¹dz¹cy siê w³asny-
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mi prawami. Dobro wspólne ma mo¿liwoœci twórcze i legitymacjê spo³eczn¹
na poziomie nieosi¹galnym dla rz¹dowych biurokracji.

Te idee oczywiœcie wymagaj¹ odwa¿nego przeobra¿enia neoliberal-
nego systemu pañstwo – rynek. Mój kolega Michel Bauwens proponuje,
abyœmy wyobrazili sobie pañstwo i rynek jako elementy „triarchii” wspó³-
dziel¹ce w³adzê wykonawcz¹ z dobrem wspólnym, tworz¹ce system pañ-
stwowo-rynkowo-kommonerski. Celem jest stworzenie nowej, korzystniej-
szej spo³ecznie konfiguracji dla si³ w³adzy i wytwórczoœci. Pañstwo musi
przekszta³ciæ siê w „pañstwo partnerskie”, jak to uj¹³ Bauwens, staæ siê
czymœ wiêcej ni¿ s³u¿alczym m³odszym wspólnikiem sektora rynkowego.

Jako cz³onek triarchii pañstwo pozosta³oby wa¿n¹ si³¹ w zarz¹dzaniu
zasobami, których nie da siê ³atwo podzieliæ na niezale¿ne dzia³ki (atmos-
fera, ³owiska oceaniczne, genom ludzki). Zarz¹dza³oby tak¿e wielkoskalo-
wymi zasobami – jak bogactwa mineralne – daj¹cymi znaczne d³ugoter-
minowe przychody. Ale do tego musia³oby stworzyæ nowe, efektywne
i przemyœlane sposoby zarz¹dzania gruntami publicznymi, parkami na-
rodowymi, rezerwatami przyrody i finansowaniem badañ naukowych.
Agencje rz¹dowe – przyzwyczajone do przekazywania za grosze zaso-
bów i infrastruktury w rêce ¿ar³ocznych korporacji – musz¹ zostaæ prze-
kszta³cone w zapobiegliwych, przejrzyœcie dzia³aj¹cych publicznych po-
wierników dobra wspólnego.

Puryœci mog¹ siê spieraæ, ¿e systemów podleg³ych rz¹dowi nie mo¿-
na uznaæ za prawdziwe dobra wspólne. Musimy jednak pamiêtaæ, ¿e na-
wet takie dobra wspólne jak wolne oprogramowanie czy badania naukowe
zale¿¹ od rynków i rz¹du na wiele poœrednich sposobów. To fundusze rz¹-
dowe umo¿liwi³y stworzenie internetu i wielu innych projektów naukowych,
firmy komercyjne produkuj¹ wiêkszoœæ komputerów osobistych i tak da-
lej... W œwietle tych faktów pytamy nie o to, czy pañstwo i rynki maj¹ jakiœ
wp³yw na dobro wspólne, ale o to, jaki wp³yw i na jakich warunkach. S¹dzê,
¿e podstawowym wyzwaniem staje siê zapewnienie takiej integralnoœci
dóbr wspólnych, aby owoce ich pracy nie zosta³y odessane przez zmyœlne
i pazerne dzia³ania biznesu i rz¹dów.

Dziœ idea uznanego przez pañstwo sektora dóbr wspólnych mo¿e siê
wydawaæ polityczn¹ donkiszoteri¹. W koñcu pañstwo jest wrogie, a co
najmniej obojêtne wobec wszelkich form kolektywnego dzia³ania – oprócz
dzia³ania korporacji. Dlatego dla kommonersów pierwszym i stale wa¿nym
wyzwaniem jest organizowaæ siê w autonomiczne kolektywy skupione na
budowaniu i ochronie swych zasobów (wiki, bank nasion, lokalny system
nawadniaj¹cy) i naciskaniu na pañstwo, aby je uzna³o i uszanowa³o ich
odrêbnoœæ. W sektorze dóbr wspólnych potrzebujemy sojuszy, które bêd¹
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nas mobilizowaæ politycznie. Musimy opracowaæ nowe instrumenty praw-
ne, które osadz¹ dobro wspólne w obowi¹zuj¹cych przepisach. Póki tego
nie osi¹gniemy, bêdziemy nadal tañczyæ tak, jak nam zagraj¹ w³adcy im-
perium kapita³u.

* * *

Ten krótki przegl¹d wa¿niejszych rodzajów dóbr wspólnych nie od-
daje sprawiedliwoœci ich bogactwu na ca³ej planecie. Mam jednak nadzie-
jê, ¿e pokazuje ich zasiêg i z³o¿onoœæ – a tak¿e ich g³êbokie „podobieñ-
stwo wœród ró¿nic”. Bo jedn¹ z cech wyró¿niaj¹cych dobro wspólne jest
w³aœnie jego zdolnoœæ zaskakiwania.
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Rozdzia³ 10

Dobro wspólne – inna droga

Andreas Weber, niemiecki biolog teoretyczny, twierdzi, ¿e dobro wspól-
ne to nie tylko kwestia polityki i ekonomii. To egzystencjalny warunek ist-
nienia ¿ycia we wszystkich jego formach, od jednokomórkowców do cz³o-
wieka. Weber pisze: „Idea dobra wspólnego tworzy fundament, na którym
mog¹ siê zjednoczyæ pozorne przeciwieñstwa miêdzy przyrod¹ a spo³e-
czeñstwem i kultur¹. Likwiduje to podzia³ miêdzy tym, co ekologiczne,
a tym, co spo³eczne”. Dobro wspólne dostarcza nam narzêdzi pozwalaj¹-
cych nam na nowo wyobraziæ sobie wszechœwiat i nasz¹ w nim rolê.

Jeœli mamy naprawdê przekszta³ciæ swoje systemy polityczne i go-
spodarcze, dowodzi Weber, musimy zaj¹æ siê ich aksjomatami. A to zna-
czy, ¿e musimy te¿ na nowo spojrzeæ na istotê rzeczywistoœci. Wiêkszoœæ
z nas, zanurzonych w liberalnym paradygmacie politycznym i darwinow-
skiej zasadzie ewolucji, odruchowo postrzega ¿ycie jako zaciek³¹ walkê
konkurencyjn¹, a gospodarkê jako maszynê napêdzan¹ wysi³kiem niezli-
czonych jednostek d¹¿¹cych do indywidualnego zysku i korzyœci. Zwyciê-
stwo w rywalizacji jest celem ostatecznym. Równie¿ wszechœwiat postrze-
gamy jako newtonowsk¹ przestrzeñ, w której wielkie, abstrakcyjne si³y prze-
rzucaj¹ siê nieo¿ywionymi cz¹stkami. Cz³owiek, jego œwiadomoœæ i d¹¿e-
nia s¹ postrzegane w skali kosmosu jako nieistotne, jeœli nie bezsilne.

Nasze niewypowiedziane za³o¿enia metafizyczne stanowi¹, wed³ug
Webera, sam rdzeñ struktur politycznych i gospodarczych „wolnego ryn-
ku”. Intryguj¹ce jest, jak wzrasta liczba badaczy postrzegaj¹cych ¿ycie
i ewolucjê przez ca³kiem inny pryzmat metafizyczny: jako system wspó³-
pracuj¹cych czynników stale d¹¿¹cych do budowania sensownych relacji
wzajemnych i wymiany „darów”. Oczywiœcie, konkurencja wci¹¿ istnieje,
ale przeplata siê z g³êboko stabilizuj¹cymi formami wspó³pracy.

W tych nowych ramach teoretycznych liczy siê subiektywne doœwiad-
czenie jednostki. W naukach biologicznych przebija siê nowy sposób my-
œlenia, w którym wszystkie ¿ywe organizmy stanowi¹ system „wytwarzaj¹-
cy sens”. ̄ ycie postrzegane jest jako proces ewolucyjny, w którym ¿yj¹ce
podmioty pozostaj¹ w interakcji ze sob¹ i œrodowiskiem. Subiektywnoœæ
nie jest iluzj¹ ani w¹tkiem pobocznym, jak twierdzi obowi¹zuj¹ca metafizy-
ka; nie jest tylko banieczk¹ efemerycznych, b³ahych uczuæ w pustym ko-
smosie. Stanowi raczej centrum nowej „ekologii egzystencjalnej”, która
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interesuje siê przede wszystkim podmiotem, nie zaœ przedmiotem. Ludzie
nie s¹ ju¿ izolowanymi atomami dryfuj¹cymi w wielkim, obojêtnym wszech-
œwiecie. Nasze subiektywnoœci nie s¹ oddzielone od Natury istniej¹cej jako
obca, niezg³êbiona Innoœæ. Subiektywnoœæ i obiektywnoœæ, indywiduum
i kolektyw przenikaj¹ siê wzajemnie – dok³adnie jak w dobru wspólnym!

Weber z pozycji naukowca nazywa swoj¹ now¹ teoriê „biopoetyk¹”.
Jest to teoria w takim samym stopniu metafizyczna i biologiczna, wyjaœnia-
j¹ca „[…] g³êbok¹ relacjê miêdzy tym, co odczuwamy, a zasadami biolo-
gii”. Weber dowodzi, ¿e tradycyjne „nauki o ¿yciu” nie daj¹ ju¿ adekwatnej
metodologii do badania organizmów ¿ywych. Konwencjonalna nauka nie
potrafi uwzglêdniæ œwiadomoœci ani subiektywnoœci ¿ywych istot; rzeczy-
wiœcie, te tematy zosta³y tak czy inaczej wyparte z obszaru badawczego.
Ale, jak pisze Weber „[…] tylko jeœli rozpoznajemy organizmy jako czuj¹-
ce, odczuwaj¹ce, œwiadome systemy, które interpretuj¹ swoje otoczenie,
a nie poddaj¹ siê œlepo instynktom, mo¿emy w ogóle oczekiwaæ, ¿e znaj-
dziemy odpowiedzi na wielkie zagadki ¿ycia”. Wed³ug Webera biopoetyka
potencjalnie zapewnia „[…] nowy, holistyczny obraz ¿ycia jako interakcji
¿ywych podmiotów, tworz¹cych i przekazuj¹cych sens; przez to k³adzie
fundament dla zrozumienia sensu wszechœwiata ludzkiej wyobraŸni”.

Zwornikiem tej wizji jest dobro wspólne. Tylko poprzez jego uprawia-
nie integrujemy siê z przyrod¹ i miêdzy sob¹. Naszym zadaniem, twierdzi
Weber, jest wywo³aæ nowe „o¿ywienie” – nowy rodzaj renesansu – po 500
latach oœwiecenia. Naszym powo³aniem jest wprowadziæ w czyn now¹ wi-
zjê wszechœwiata, który uznaje nasze subiektywne to¿samoœci i potrzebê
sensu za biologiczn¹ koniecznoœæ. Mo¿emy to osi¹gn¹æ dziêki wprowa-
dzeniu „[…] rytua³ów i specyfiki mediowania, kooperacji, legitymizacji, ne-
gocjowania i uzgadniania do trudnej i radosnej rzeczywistoœci namacal-
nej”, napisa³ Weber. „To w³aœnie tutaj praktykowanie dobra wspólnego ob-
jawia siê jako praktykowanie ¿ycia w ogóle”.

Choæ teorie Webera, tak jak samo dobro wspólne, pozostaj¹ poza
g³ównym nurtem, uwa¿am, ¿e pomagaj¹ one wyjaœniæ g³êboki, instynk-
towny powab paradygmatu dobra wspólnego. Pokazuj¹, ¿e nie jest to za-
grywka PR-owa ani strategia komunikacyjna, lecz raczej nowy sposób
widzenia œwiata w ca³ej jego pe³ni i ró¿norodnoœci. Z realistycznym po-
dejœciem do dzia³ania ludzkoœci w praktyce. Analiza Webera lokuje jed-
nostkê w œwiecie jako œwiadomy, subiektywny podmiot. Uznaje rolê hi-
storii okolicznoœci i kultury w kszta³towaniu ludzkiej ewolucji i tworzeniu
dóbr wspólnych.

Aby ujrzeæ dobro wspólne w ca³ej jego krasie, musimy siê wyrwaæ
z wysoce redukcjonistycznego uwarunkowania gospodarki i kultury rynko-



112

centrycznej. Musimy zobaczyæ, ¿e instytucje tworzone przez ludzi mo¿e
napêdzaæ logika wspó³pracy i ¿e – we w³aœciwych strukturach spo³ecznych
i normach – ta etyka humanistyczna naprawdê dzia³a. Kultura rynkocen-
tryczna podstêpnie zawêzi³a pole naszej wyobraŸni. Uprzywilejowaliœmy
interes w³asnoœci prywatnej, kapita³u i rynków, a nasz w³asny jêzyk margi-
nalizuje ideê wspólnej pracy dla wspólnych celów.

W tym rozdziale chcê pokazaæ kilka sposobów, w jakie dobro wspól-
ne rozrywa do g³êbi nasze nabyte pojmowanie „rzeczywistoœci” i zachêca
nas do zmiany myœlenia. Dobro wspólne skupia nasz¹ uwagê na nowych
punktach widzenia i nowych perspektywach, proponuje nowe rozwi¹zania
trapi¹cych nas problemów. Oczywiœcie, mo¿na znakomicie dyskutowaæ
o dobru wspólnym u¿ywaj¹c konwencjonalnego jêzyka, nie podnosz¹c nie-
pokoj¹cych kwestii œwiatopogl¹du i dominuj¹cych struktur wiedzy. Ekono-
miœci robi¹ tak ca³y czas. Mieszaj¹ dobro wspólne z „dobrem publicznym”,
traktuj¹c je jak przedmiot i ignoruj¹c praktykê spo³eczn¹ bêd¹c¹ esencj¹
dobra wspólnego. NATO wypowiada siê na temat oceanów i przestrzeni
kosmicznej jako „globalnych dóbr wspólnych”, ale nie potrafi uznaæ, ¿e
w rzeczywistoœci mówi o dostêpie bez regu³, otwartym dla wszystkich.

Jeœli traktujemy dobro wspólne powa¿nie, zmienia siê nasz sposób
widzenia œwiata. Nie ograniczamy siê do bycia pracownikami, konsumen-
tami lub przedsiêbiorcami goni¹cymi za osobistym, materialnym dobroby-
tem. Mo¿emy zacz¹æ widzieæ siebie jako kommonersów. Mo¿emy siê staæ
protagonistami swojego ¿ycia; u¿yæ swoich w³asnych talentów, aspiracji
i odpowiedzialnoœci, aby rozwi¹zaæ problemy ¿yciowe. Zacz¹æ dzia³aæ tak,
jakbyœmy mieli niezbywalne prawa udzia³owców œwiata, w którym siê na-
rodziliœmy. Mo¿emy egzekwowaæ nasze prawo i zdolnoœæ do wspó³zarz¹-
dzania zasobami niezbêdnymi nam do ¿ycia.

Metafizyka dobra wspólnego

W tak krótkim rozdziale nie da siê w pe³ni zaj¹æ z³o¿onoœci¹ proble-
mów metafizycznych i epistemologicznych nastrêczanych przez dobro
wspólne. Problemy te skrywa mg³a tajemnicy – przynajmniej dla tych
z nas, którzy ¿yj¹ w ciemnoœciach zachodniego wspó³czesnego œwiatopo-
gl¹du naukowego. Ani nasza kultura, ani nasz jêzyk nie wyposa¿y³y nas
odpowiednio, abyœmy ujrzeli humanistyczne korzenie dóbr wspólnych.
Mo¿emy jednak choæ podejrzeæ inne sposoby postrzegania œwiata, inne
sposoby dzia³ania i istnienia w tym œwiecie.

Próba zaproponowania nowej metafizyki dóbr wspólnych – i nowych
kategorii epistemologicznych wiedzy – rodzi wywrotowe pytania o podsta-
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wowe za³o¿enia gospodarki rynkowej i demokracji liberalnej. Czy rzeczy-
wiœcie ludzie s¹ zdolni do racjonalnych, niezale¿nych i opartych na pe³nej
informacji zachowañ, gdy dzia³aj¹ na rynku lub w sferze politycznej? Czy –
jak zak³ada liberalny uniwersalizm – jest mo¿liwe, aby cz³owiek by³ ca³ko-
wicie autonomiczn¹ samokreacj¹, ¿yj¹c¹ w strefie gdzieœ poza histori¹
i zale¿noœciami spo³ecznymi?

Dobro wspólne kontestuje pewne mity, które le¿¹ u podstaw liberali-
zmu, gospodarki rynkowej i nowoczesnoœci. Odrzuca ideê, ¿e nasze ¿ycie
bêdzie siê nieustannie polepszaæ za spraw¹ innowacji technicznych, wzro-
stu gospodarczego i konsumeryzmu – musimy tylko staraæ siê bardziej
i daæ sobie wiêcej czasu. Jak wspomnia³em wczeœniej, antybogactwo, nor-
malny skutek uboczny zwyk³ej dzia³alnoœci gospodarczej, produkowane
jest niemal w tych samych iloœciach co bogactwo. W tym sensie dobro
wspólne odwa¿a siê zakwestionowaæ logikê towarow¹, namaszczaj¹c¹
cenê na najwy¿szy miernik wartoœci, a postêp materialny – na ojca wszyst-
kich postêpów.

James Quilligan pomaga nam to uchwyciæ, pisz¹c: „[…] koncepcja
wymiany dóbr i us³ug w tradycyjnej ekonomii redukuje relacje spo³eczne
miêdzy jednostkami – oraz owe jednostki – do utowarowionych i wymien-
nych przedmiotów. Ale gospodarka dóbr wspólnych zwiêksza szanse
uczestniczenia w wartoœci poprzez rzeczywiste relacje miêdzy ludŸmi
a zasobami œwiata” (podkreœlenia w oryginale).

Dyskurs dobra wspólnego potwierdza ow¹ produkcjê spo³eczn¹ jako
konstruktywn¹, satysfakcjonuj¹c¹ aktywnoœæ. Kwestionuje zaœ ³ad i rela-
cje spo³eczne wynikaj¹ce z w³asnoœci prywatnej. „Kommoning to zaanga-
¿owanie”, napisa³ Peter Linebaugh. „Zawsze konieczne s¹ podejœcie i po-
stawa wspólnej pracy ramiê w ramiê. Wszystko jedno, czy na pastwisku
w górach, czy przy komputerze; czy chodzi o przysparzanie wiedzy, czy
o pracê r¹k i umys³u. Dlatego nigdy nie mówimy o prawach w oderwaniu
od obowi¹zków”.

Si³a dóbr wspólnych pochodzi od rzeczywistych zwi¹zanych z nimi
praktyk spo³ecznych. Ale praktyki – z³o¿one zasady i metody ci¹gniêcia
po¿ytków z lasu; redagowania i akceptowania hase³ Wikipedii; utrzymywa-
nia oraz dystrybucji wody w Nowym Meksyku, i tak dalej – s¹ bardzo specy-
ficzne, lokalne, powi¹zane z miejscow¹ spo³ecznoœci¹ i miejscowym kon-
tekstem. Norm nie da siê ³atwo uogólniaæ ani uniwersalizowaæ. W³aœnie
dlatego tak trudno jest utowarowiæ po¿ytki z dóbr wspólnych i przy okazji
nie zniszczyæ tych dóbr. Ich wartoœæ le¿y bowiem w warstwie spo³ecznej i nie
daje siê ³atwo zamieniæ na gotówkê. Monetyzacja zasobów dóbr wspólnych
grozi zniszczeniem wiêzi spo³ecznych spajaj¹cych owe dobra.
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Jak widzieliœmy w rozdziale 9, ludy rdzenne maj¹ przewa¿nie ca³-
kiem inne podejœcie do w³asnoœci. Uwa¿aj¹ za szalone i oburzaj¹ce, gdy
miêdzynarodowe korporacje próbuj¹ patentowaæ tradycyjn¹ wiedzê lub
materia³ genetyczny. Wbrew temu, co sugeruje prawo autorskie i patento-
we, ¿adna jednostka nie mo¿e okreœlaæ siê jako „autor” zasobów kolek-
tywnych, których rozwój i dojrzewanie wymaga³y pokoleñ opieki, innowacji
i kultywowania! Nikomu nie wolno zaw³aszczaæ ani sprzedawaæ dla osobi-
stego zysku tego, co zdeponowano jako œwiête dobro wspólne. St¹d w³a-
œnie pojawi³o siê okreœlenie „biopiractwo”.

Musimy pamiêtaæ, ¿e rdzenne spo³ecznoœci oraz ich przywódcy s¹
tak jak ka¿dy podatni na pokusy pieni¹dza i w³adzy. Niektórzy z przywód-
ców sprzedali tradycyjn¹ wiedzê i inne zasoby za grosze; inni weszli z za-
chodnimi korporacjami farmaceutycznymi w uk³ady prowizyjne, koñcz¹ce
siê os³abieniem ich rodzimej kultury. Plemiê San z afrykañskiej pustyni
Kalahari zaakceptowa³o 8-procentowy udzia³ w zyskach ze sprzeda¿y no-
wego leku dietetycznego produkowanego z kaktusa o nazwie hoodia. Cz³on-
kowie tego plemienia od wieków u¿ywali hoodii jako naturalnego œrodka
zmniejszaj¹cego uczucie g³odu. Wiele osób krytykowa³o tê umowê jako
biopiractwo niszcz¹ce tradycyjn¹ kulturê przez wpompowanie w ni¹ du-
¿ych sum pieniêdzy i narzucenie jej norm rynku.

Ludy rdzenne przewa¿nie postrzegaj¹ jednostkê jako umocowan¹
w wiêkszej sieci spo³ecznej. Sam¹ ideê cz³owieka self-made uwa¿aj¹ za
nieco œmieszn¹, wrêcz za z³udn¹. Nie dziwota, ¿e uznaj¹ za nonsens
koncepcjê w³asnoœci prywatnej, gdy¿ w³asnoœæ opisuje nie tyle przed-
miot, ile relacje spo³eczne w³aœciciela z innymi. Wypracowana w œwiecie
Zachodu koncepcja prawna w³asnoœci, idea „wy³¹cznej i despotycznej
w³adzy”, zaprzecza naszej nieuniknionej zale¿noœci od Natury i od siebie
nawzajem.

Ludy tubylcze widz¹ swoje zasoby i wiedzê w silnym zwi¹zku ze spo-
³ecznoœciami wzajemnej i kolektywnej opieki. Nowoczesne spo³eczeñstwa
industrialne zak³adaj¹ mylnie, ¿e taka struktura jest zbêdna i archaiczna
i ¿e rynki mog¹ zaspokoiæ wszelkie nasze potrzeby: spieniê¿yæ zasoby
i podzieliæ dochód. Co mo¿e byæ uczciwszego? Zmiany klimatyczne, wy-
czerpywanie siê zasobów ropy i niezliczone kryzysy ekologiczne sugeruj¹,
gdzie le¿y kres takiego myœlenia i jego ontologicznych za³o¿eñ na temat
naszego miejsca w œwiecie.

Ciekawe jest, ¿e rozwijaj¹cy siê wszechœwiat cyfrowych dóbr wspól-
nych tak¿e obna¿a niew³aœciwoœci „monokultury wiedzy XX wieku”, jak to
okreœli³a antropolo¿ka Marianne Maeckelburgh. Wiedza generowana przez
wielkie scentralizowane instytucje jest zbyt krucha, monochromatyczna
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i odleg³a od ró¿norodnych doœwiadczeñ ¿yciowych ludzi. A przecie¿ te in-
stytucje zdelegitymizowa³y kulturê wernakularn¹ – oparte na praktyce spo-
soby ¿ycia i pojmowania niezbêdne do zmierzenia siê z wyzwaniami eko-
logicznymi i spo³ecznymi. Najbardziej niepokoj¹cym przyk³adem jest zani-
kanie ró¿norodnoœci jêzykowej na œwiecie. Wiêkszoœæ z 250 tubylczych
jêzyków Australii zanik³a, tak samo jak setka jêzyków u¿ywanych niegdyœ
na terenie zwanym dziœ Kaliforni¹. Jak wskazuj¹ Daniel Nettles i Suzanne
Romaine „[…] wymieranie jêzyków jest czêœci¹ wiêkszego procesu niemal
ca³kowitej zapaœci œwiatowego ekosystemu”. Jêzyki tubylcze stanowi¹ bez-
cenne sk³adnice specyficznej wiedzy, szczególnie dotycz¹cej konkretnych
ekosystemów.

Dobro wspólne, jeœli jest traktowane powa¿nie, szanuje nowe i zró¿-
nicowane typy wiedzy tworzone przez samych kommonersów w ich w³a-
snych specyficznych warunkach. Mo¿e to byæ wiedza o irygacji pól w ace-
quias, obyczajach œrodowisk hakerskich lub tradycjach spo³ecznoœci ho-
norowych dawców krwi. Maeckelburgh bada³a wielu aktywistów i wiele
usieciowionych samorz¹dnych spo³ecznoœci, aby zidentyfikowaæ budowa-
ne przez nie „inne rodzaje wiedzy”. Wiedza ta jest, jak zauwa¿a, „budowa-
na kolektywnie”. Jest „kontekstowa, cz¹stkowa i tymczasowa”. Uwzglêd-
nia ró¿nicê „miêdzy ‘wiedzieæ’ a ‘wiedzieæ lepiej’ […]. U podstaw walki
o samodzielnoœæ le¿y wiêc ‘mikropolityka produkcji wiedzy lokalnej [...]. Ta
mikropolityka obejmuje praktyki kompilowania, recyklowania i rekombina-
cji wiedzy oraz informacji’.”

Kommonersi rzadko uznaj¹ istnienie ustalonego „korpusu wiedzy”,
którego autorytet musi byæ respektowany. Tworz¹ w³asne, sytuacyjne ro-
dzaje wiedzy, anga¿uj¹c siê wzajemnie i u¿ywaj¹c swoich zasobów. Cze-
mu mieliby pozwoliæ dominowaæ jakimœ abstrakcyjnym, samolubnym, biu-
rokratycznym czy gospodarczym politykom, gdy lokalna wiedza i tradycja
mog¹ byæ praktyczniejsze oraz bardziej godne zaufania i lepiej odpowia-
daæ potrzebom?

Dobro wspólne jako tygiel lokalizmu

Wielkim powabem dobra wspólnego jest obietnica lokalnej samo-
dzielnoœci. Ludzie lgn¹ do niego, bo widz¹ w nim sposób realizowania
i ochrony lokalnej specyfiki. To¿samoœæ spo³ecznoœci jest zawsze splecio-
na z jej geografi¹, domostwami, histori¹ i osobowoœciami przywódców. To
miejsce, w którym ludzie rozwijaj¹ w sobie pe³niejsze poczucie cz³owie-
czeñstwa i odpowiedzialnoœci wobec natury. Wendell Berry, poeta i eko-
log, napisa³: „Tylko celowe dzia³anie spoistej spo³ecznoœci ¿yj¹cej w pe³ni
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zarówno w œwiecie, jak i w umys³ach jej cz³onków, przeniesie nas poza
rozdrobnienie, sprzecznoœci i negtywizm, bêdzie nas uczyæ, jak chroniæ –
nie poprzez walkê, ale poprzez afirmacjê i sympatiê – to wszystko, co czy-
ni nas szczêœliwymi”. Przy innej okazji rzek³ te¿, cytuj¹c Axandra Pope’a:
„Zawsze radŸ siê ducha miejsca”.

Takie podejœcie wywo³uje silny odzew wœród kommonersów. Handel
globalny wypar³ bowiem to, co by³o wyraŸn¹ i twórcz¹ si³¹ lokalnoœci. Gale-
ria handlowa w Bangkoku wygl¹da dziœ tak samo jak te w Katarze, Niem-
czech, USA. Miliony klientów przyzwyczai³y siê do kupowania w supermar-
ketach przetworzonej, obrandowanej, zunifikowanej ¿ywnoœci dostarcza-
nej przez wielkie korporacje. Czasem ciê¿ko sobie wyobraziæ, ¿e kiedyœ
¿ywnoœæ by³a ró¿norodna, niepowtarzalna, lokalna. W Nebrasce jad³o siê
nebraskañsk¹ zapiekankê z fasoli, w Georgii – oposa z ziemniakami. Ku-
charz w Alabamie serwowa³ ostrygi z rusztu, a w Montanie zajadano siê
sma¿onymi bobrzymi ogonami. Dziœ Zachód niemal utraci³ kontakt z rze-
czywist¹, biologiczn¹ ¿ywnoœci¹.

Prób¹ odzyskania choæ czêœciowej kontroli nad lokaln¹ produkcj¹
i dystrybucj¹ ¿ywnoœci jest ruch Slow Food. Stara siê on te¿ odtworzyæ
nieco zadowolenia i stabilnoœci spo³ecznej wynikaj¹cych z lokalnoœci. Do-
bro wspólne jest czêsto przywo³ywane w tym kontekœcie jako sposób po-
nownego ustanowienia codziennej wspólnoty. T¹ sam¹ motywacj¹ kieruje
siê ruch Slow Money, którego cz³onkowie staraj¹ siê, aby obieg pieni¹dza
bardziej uwzglêdnia³ potrzeby spo³ecznoœci lokalnej. Ruch Transition Town
uprzedza mo¿liwe katastrofalne skutki spadku wydobycia ropy naftowej
i globalnego ocieplenia i stara siê mobilizowaæ obywateli oraz spo³eczno-
œci lokalne do dzia³añ nieosi¹galnych dla pañstwa i rynków.

Wzmacnianie lokalnoœci ma daleko id¹ce skutki polityczne. I znów
dobrze to uj¹³ Wendell Berry: „Wielkim wrogiem wolnoœci jest po³¹czenie
w³adzy i bogactwa. Takie po³¹czenie zabija bogactwo spo³eczne – natural-
ne bogactwo i ekonomiê gospodarstw domowych, s¹siedztw i spo³eczno-
œci – i tak samo zabija opart¹ na nim demokracjê ”.

Nie nale¿y jednak patrzeæ na lokalnoœæ jako na ³atwe czy wrêcz auto-
matyczne rozwi¹zanie problemów stworzonych przez rynki globalne. Wci¹¿
s¹ potrzebne – odpowiadaj¹ce na potrzeby ludzi – odgórne struktury. Nie-
które problemy zbiorowoœci mo¿na rozwi¹zaæ wy³¹cznie na ponadlokal-
nym poziomie infrastruktury i polityki. Scentralizowane organy s¹ czêsto
potrzebne, aby zapewniæ z grubsza równy dostêp do zasobów lub nadzo-
rowaæ rozdzia³ bogactwa. Nie ma sensu, aby ka¿da spo³ecznoœæ na w³asn¹
rêkê dublowa³a dzia³ania, które mo¿na skutecznie (i bez generowania „an-
tybogactwa”) wype³niaæ na poziomie pañstwa lub wy¿szym.



117

Na razie nie mamy wielu przyk³adów infrastruktury dobra wspólnego
na wiêksz¹ skalê. Nie wiemy, jak j¹ zaprojektowaæ i zbudowaæ. Zwykle
takie funkcje uznaje siê za zadanie rz¹du. Ale s¹dzê, ¿e ju¿ czas, aby
kommonersi zaczêli myœleæ o tym, jak taka infrastruktura – i rz¹dz¹ce ni¹
protoko³y – powinny wygl¹daæ. Mo¿e to byæ politycznie niewygodne. Rz¹dy
s¹ zazdrosne o swoj¹ suwerennoœæ i nieprzygotowane do rozumienia
i wspierania dóbr wspólnych. Tradycyjne instytucje w³adzy obawiaj¹ siê
pojawienia i dominacji oddolnych sieciowych oœrodków decyzyjnych. Ale
to mo¿e byæ jedyna droga do rozwi¹zania naszych licznych problemów
dziêki energii, wyobraŸni i spo³ecznej legitymacji kommonersów. Jak wi-
dzieliœmy przy okazji niezliczonych kryzysów spo³ecznych i ekologicznych,
pañstwo i rynki w dzisiejszej postaci nie dorastaj¹ do tych zadañ. Pora
zacz¹æ to przyjmowaæ do wiadomoœci.

Dobro wspólne jako nowa wizja rozwoju

Sposoby, w jakie lokalnoœci rozwijaj¹ siê poprzez dobro wspólne,
wskazuj¹, ¿e istniej¹ lepsze metody rozwoju ni¿ wzrost ekonomiczny.
W tym znaczeniu dobro wspólne ustanawia now¹ wizjê rozwoju cz³owie-
ka. Wady konwencjonalnych strategii rozwoju staj¹ siê coraz wyraŸniej
widoczne, a do powszechnej œwiadomoœci przebija siê wiedza, ¿e ludzie
mog¹ chroniæ i rozwijaæ swoje d³ugoterminowe interesy w³aœnie dziêki
kommoningowi. Koncepcja dobra wspólnego jako nowego paradygmatu
rozwoju jest dziœ zaczynem burzliwego fermentu intelektualnego i wielu
innowacji.

Wspomina³em ju¿, jak wymiana nasion pos³u¿y³a wyzwoleniu indyj-
skich farmerek ze szponów globalnego rynku. Innym przyk³adem jest Sys-
tem Intensyfikacji Ry¿u – globalna spo³ecznoœæ rolników, wzajemnie do-
radzaj¹cych sobie, jak zwiekszyæ plony naturalnych, niemodyfikowanych
genetycznie odmian ry¿u. Wart uwagi jest te¿ opisany wczeœniej peruwiañski
Narodowy Park Ziemniaka. Meksykañskie Oaxaca z kolei wypracowuje
mechanizmy spo³ecznego zarz¹dzania ziemi¹ i innymi zasobami w ponad-
pó³milionowym mieœcie, a w stanie Chiapas zapatyœci robi¹ to samo na
terenach wiejskich.

W Etiopii od 400 lat lud Menz zarz¹dza pastwiskami na terenie Chro-
ninego Spo³ecznoœciowego Obszaru Guassa, który dostarcza tak¿e s³omy
na strzechy i drewna opa³owego. Mimo braku formalnej ochrony, Menz
stworzyli skuteczne po³¹czenie zaspokajania swych podstawowych potrzeb
z poszanowaniem dla flory i fauny, wliczaj¹c to jeden z najbardziej zagro-
¿onych gtunków drapie¿nych na ziemi – wilka etiopskiego.
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Istnieje znacznie wiêcej systemów dóbr wspólnych, wybiegaj¹cych
poza rynkow¹ koncepcjê „rozwoju”. Ekwadorski projekt Yasuni-ITT zapro-
ponowa³, ¿eby pozostawiæ nienaruszone zasoby ropy o objêtoœci 850 mi-
lionów bary³ek, dla ochrony przed zniszczeniem delikatnego ekosystemu.
Decyduj¹c siê na to, rz¹d Ekwadoru nie dopuœci³by do emisji oko³o 410
milionów ton dwutlenku wêgla, jednoczeœnie rezygnuj¹c ze znacznych zy-
sków finansowych. Dlatego Ekwador wyst¹pi³ do bogatych pañstw œwiata
o sfinansowanie funduszu powierniczego, który mia³by czêœciowo skom-
pensowaæ straty wynik³e z rezygnacji z wydobycia.

Wszystkie te przyk³ady pokazuj¹, ¿e dobro wspólne s³u¿y jako „szkie-
let”, na którym buduje siê realistyczne alternatywy zbankrutowanej, neoli-
beralnej wizji rozwoju. W efekcie te ró¿ne modele nie s¹ tylko „mechani-
zmami politycznymi”; ucieleœniaj¹ wizje ¿ycia odmienn¹ od zachodniej in-
dustrializacji i konsumeryzmu. W Boliwii, narracja Buen Vivir – „dobrego
¿ycia” – próbuje nazwaæ i opisaæ inny sposób funkcjonowania w œwiecie.
Buen Vivir uznaje idee autonomicznych spo³ecznoœci, solidarnoœci spo-
³ecznej, szacunek dla ekosystemów i moralnoœæ kosmiczn¹. Ludy rdzen-
ne, tradycyjne kultury i kommonersi uwiêzieni w systemach rynkowych, na
ró¿ne sposoby próbuj¹ wyraziæ œwiatopogl¹d wychodz¹cy poza racjonalny
instrumentalizm i ekonomiczn¹ mentalnoœæ kapitalizmu rynkowego.

Podstawowym celem jest danie ludziom si³y do przejêcia odpowie-
dzialnoœci za zasoby i rozwijania opiekuñczoœci. To nie tylko osobiste o¿y-
wienie i kulturowe zjednoczenie, lecz tak¿e sposób na³o¿enia sensownych
ograniczeñ na dzia³anie rynków oraz egzekwowania tych ograniczeñ. Do-
bro wspólne to wiarygodna alternatywa dla wzrosto- i klientocentrycznych
wizji rozwoju Banku Œwiatowego. Wskazuje ono drogê do zmniejszenia
nierównoœci i zagro¿eñ w krajach zmarginalizowanych i podkreœla wa¿n¹
rolê lokalnych ekosystemów oraz lokalnego samorz¹du.

Jak pogodziæ pañstwo i dobro wspólne

Pomys³ rozwoju opartego na dobru wspólnym rodzi naturalnie pyta-
nie o w³aœciw¹ rolê rz¹du w odniesieniu do dóbr wspólnych. Jest to z³o¿o-
na kwestia i wymaga dok³adniejszego zbadania.

Historycznie pañstwo ma niewiele do czynienia z dobrem wspólnym,
poza tym ¿e akceptuje jego istnienie lub kolaboruje z graczami rynkowymi
(korporacjami, inwestorami, przemys³em) w celu jego grodzenia. Podsta-
wowym problemem jest fakt posiadania przez pañstwo potê¿nych moty-
wów do sprzymierzania siê z si³ami rynku w celu prywatyzacji i utowaro-
wienia zasobów publicznych. Wzrost ekonomiczny to w³adza i wp³ywy po-
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datkowe, dodatkowo zwiêkszone w wyniku grodzeñ. Wszystko to ozna-
cza, ¿e musimy od nowa przemyœleæ rolê pañstwa, tak by autoryzowa³o
i wspomaga³o produkcjê opart¹ na dobrach wspólnych.

 W naszej ksi¹¿ce (David Bollier, Burns Weston, Green Governan-
ce) stwierdzamy, ¿e na rz¹dy nale¿y wywieraæ nacisk, aby uzna³y istnienie
zasad i polityk, wspieraj¹cych dobro wspólne. Obejmuje to uznanie, ¿e:

• ekologiczne rz¹dy oparte na dobru wspólnym i prawach cz³owieka
s¹ praktyczn¹ alternatyw¹ dla pañstwa i rynku;

• Ziemia nale¿y do wszystkich;
• pañstwo ma obowi¹zek zapobiegaæ grodzeniu dóbr wspólnych;
• dobra wspólne w powiernictwie pañstwa s¹ sposobem ochrony wiel-

koskalowych zasobów wspólnych;
• dobra wspólne potrzebuj¹ uznania ich statusu przez pañstwo;
• prawne ograniczenie w³asnoœci prywatnej jest konieczne dla za-

pewnienia d³ugoterminowego przetrwania ekosystemów;
oraz
• jest prawem cz³owieka mo¿liwoœæ ustanowienia i utrzymania ekolo-

gicznych dóbr wspólnych.
„Triarchia”, pomys³ Michela Bauwensa, aby ponownie rozdzieliæ w³a-

dzê miêdzy rynki, rz¹d a dobra wspólne, wywo³uje wiele kontrowersji i jest
skazany na brak zrozumienia. W wielu krajach idea kolektywnego dobra
tak bardzo zros³a siê z pojêciem rz¹du, ¿e trudno sobie wyobraziæ, ¿eby
celowi temu móg³ s³u¿yæ niezale¿ny sektor (dobra wspólnego). Powszech-
nie dobro wspólne, o ile w ogóle zostaje zauwa¿one, wi¹¿e siê z nieokreœlo-
nymi „obywatelami”, „opini¹ publiczn¹”, a nie z konkretnymi spo³ecznoœcia-
mi kommonersów. Cieszenie siê ide¹ dóbr wspólnych jako sektora oddziel-
nego od pañstwa – ze swoim w³asnym kompasem moralnym i to¿samoœci¹
polityczn¹ – wymaga zatem posiadania pewnej wyobraŸni kulturowej.

Uzasadnione jest pytanie o to, jak rz¹dy narodowe i regionalne mia-
³yby formalnie wprowadziæ dobra wspólne do systemów prawnych. Nie jest
te¿ oczywiste, w jaki sposób (oprócz bezpoœrednich interwencji) rz¹dy
mog³yby powstrzymaæ spo³ecznoœci dóbr wspólnych od nadu¿ywania w³a-
dzy, eksploatacji œrodowiska lub niesprawiedliwej dyskryminacji wobec ja-
kichœ grup ludzi. To powa¿ne pytania, lecz mo¿emy znaleŸæ na nie odpo-
wiedzi. W koñcu pañstwo delegowa³o znacz¹ce uprawnienia na rzecz kor-
poracji, które pe³ni¹ funkcje publiczne pod jego bie¿¹cym nadzorem. Jeœli
rz¹d mo¿e ustanowiæ korporacje s³ugami interesu publicznego, w zasa-
dzie powinien te¿ byæ w stanie udzieliæ podobnej w³adzy dobrom wspól-
nym. Ró¿ne rodzaje dóbr wspólnych jawnie s³u¿¹ interesom publicznym –
nie gorzej ni¿ namaszczone przez pañstwo korporacje (obci¹¿aj¹c przy
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tym œrodowisko i zasoby publiczne w znacznie mniejszym stopniu). W³aœci-
wie ukszta³towane dobro wspólne zwykle znacznie lepiej reaguje na potrze-
by ni¿ legislatury i biurokracja pañstwowa, które zwykle s¹ daleko, niedo-
stêpne dla obywateli i mocno zwi¹zane z grupami interesów finansowych.

Bardziej podstawowym problemem mo¿e byæ filozoficzne napiêcie
miêdzy liberalnymi strukturami w³adzy a dobrem wspólnym. Liberalna, de-
mokratyczna w³adza skupia siê na prawach jednostki, w³asnoœci prywat-
nej i procedurach prawa pisanego, uznawanych za najlepsze Ÿród³o szczê-
œcia obywateli. Zwykle niewiele siê troszczy o prawa kolektywne, wykra-
czaj¹ce poza te jednostkowe. Oczywiœcie, rozliczne programy i traktaty
zwi¹zane z Organizacj¹ Narodów Zjednoczonych odnosz¹ siê do spo³ecz-
nych, gospodarczych i kulturowych praw cz³owieka, co mo¿e s³u¿yæ jako
hybrydowy parasol prawny dla interesów kolektywnych. Nie s¹ to jednak
prawa kolektywne jako takie ani te¿ niekoniecznie chroni¹ce dobra wspól-
ne. Ludy rdzenne na ca³ym œwiecie dokonuj¹ co jakiœ czas tego odkrycia;
kategorie prawne chroni¹ce interes grupowy maj¹ s³abe umocowanie
w œwiatopogl¹dzie neoliberalnym lub nie maj¹ ¿adnego. Dobro wspólne
jest wiêc czêsto niezrozumia³e dla konwencjonalnych polityk, a czêsto ca³-
kiem z nimi niekompatybilne.

Na razie tych kilka dóbr wspólnych, które szukaj¹ ochrony prawa
pañstwowego – Creative Commons, GPL, powiernictwa ziemskie – mu-
sia³y siê uciekaæ do „hacków prawnych”. Pañstwo mog³oby i powinno robiæ
znacznie wiêcej dla uznania dóbr wspólnych za wehiku³ interesu publicz-
nego. Ale te¿ nie³atwo jest ustaliæ w³aœciwy poziom zaanga¿owania pañ-
stwa. Wa¿ne, aby pañstwo nie by³o nadmiernie zaanga¿owane w nadzoro-
wanie dóbr wspólnych, gdy¿ uniemo¿liwi to kommonersom suwerenne
zarz¹dzanie zasobami – a to przecie¿ podstawa. Z drugiej strony pañstwo
nie mo¿e wykorzystywaæ istnienia dóbr wspólnych jako wymówki, aby uchy-
laæ siê od swoich obowi¹zków i wycofaæ wsparcie lub fundusze. W ten
sposób brytyjski premier David Cameron œci¹gn¹³ na siebie krytykê: wy-
chwala³ przejmowanie zarz¹dzania przez spo³ecznoœci lokalne i jednocze-
œnie zmniejsza³ przyznane tym spo³ecznoœciom fundusze.

Moim zdaniem, w³aœciwy model pañstwowego wsparcia dla dóbr
wspólnych to „polityka pañstwa w s³u¿bie tworzenia i opieki nad dobrami
wspólnymi”. Samo pañstwo powinno otwarcie przyznaæ, ¿e samoorgani-
zuj¹ce siê dobra wspólne mog¹ pe³niæ pewne funkcje skuteczniej, uczci-
wiej, z wiêksz¹ legitymacj¹ i partycypacj¹ spo³eczn¹ ni¿ pañstwo lub ry-
nek. To trudny temat, gdy¿ diabe³ tkwi w szczegó³ach, a szczegó³y doty-
cz¹ce ró¿nych dóbr wspólnych bardzo siê ró¿ni¹. Nie budzi ju¿ ¿adnych
w¹tpliwoœci fakt, ¿e kommonersi w sieciach cyfrowych gromadz¹, organi-
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zuj¹ i stosuj¹ wiedzê szybciej i skuteczniej ni¿ scentralizowane biurokra-
cje. Dysponujemy bogactwem przyk³adów na stosowanie wiki, zarz¹dza-
nie kryzysowe, zbieranie danych w sieciach spo³ecznoœciowych i crowdso-
urcing. Wyzwaniem wci¹¿ pozostaje znalezienie nowych sposobów wspó³-
pracy dóbr wspólnych i starych scentralizowanych biurokracji. Zarz¹dza-
nie ekosystemami jest tak¿e skuteczniejsze i lepiej dostosowane do po-
trzeb, gdy miejscowi kommonersi, bezpoœrednio odpowiedzialni za kon-
kretne lasy, ³owiska i systemy nawadniania, s¹ wolni od zak³óceñ zewnêtrz-
nych, czêsto komercyjnych lub ideologicznych.

Nie wszystkie dobra wspólne s¹ równoœciowe i dobroczynne – st¹d
pañstwo mo¿e mieæ wa¿n¹ rolê w ustalaniu minimalnych regu³ i wymagañ
dla dóbr wspólnych – a potem pozwalaæ, aby „rozproszona kreatywnoœæ”
spo³ecznoœci wypracowa³a najlepsze rozwi¹zania lokalne.

Przyk³ad protoko³u internetowego TCP/IP pokazuje, jak znakomicie
to mo¿e dzia³aæ. Architekci infrastruktury internetu nie starali siê kontrolo-
waæ ludzi ani nakazywaæ im, jak maj¹ siê zachowywaæ. Ustalili po prostu
minimalny wspólny standard (TCP/IP) komunikacji: formatowanie, adre-
sowanie, transmisja, przekierowanie i odbieranie. Pozostawiona poza tym
swoboda pozwoli³a stworzyæ póŸniej coœ przedtem niewyobra¿alnego –
protoko³y techniczne WWW.

Oczywiœcie, poza sieci¹ autonomiczne dobra wspólne nie pojawi¹
siê z niczego dlatego tylko, ¿e okreœlono jakieœ parametry. „W realu” po-
trzebne s¹ bud¿ety i zasoby. Dlatego pañstwo mo¿e wspomagaæ ten pro-
ces prawnie i finansowo, a przynajmniej zapewniæ pomoc powstaj¹cym
samorz¹dnym, samofinansuj¹cym siê spo³ecznoœciom kommonerskim.
Pamiêtajmy, ¿e wiêkszoœæ rz¹dów wypracowa³a rozwiniête struktury, przy-
wileje prawne i fundusze wspomagaj¹ce rozwój biznesu. Czemu maj¹ nie
zrobiæ tego samego dla dóbr wspólnych?

Taka zmiana wymaga woli politycznej i dok³adnego nadzoru. Wiele
rz¹dów chêtnie zrzuci z siebie odpowiedzialnoœæ finansow¹ i merytoryczn¹
pod has³em: „Niech dobra wspólne siê tym zajm¹”, i nie weŸmie na siebie
ciê¿aru pomagania tym¿e w dzia³aniu. Niestety, wiêkszoœæ pañstw wci¹¿
pozostaje uwik³ana w dwudziestowieczn¹ koncepcjê centralistycznej kon-
troli biurokratycznej. Z wielkim trudem przychodzi im zaakceptowanie war-
toœci samoorganizacji dóbr wspólnych w minimalistycznych warunkach
brzegowych. To jest w istocie jedno z najwiêkszych napiêæ, z którymi musz¹
siê zmagaæ pañstwa narodowe w dobie eksploduj¹cych crowdsourceowych
innowacji internetu. Nie potrafi¹ zrozumieæ, jak rozproszona w³adza, party-
cypacyjne innowacje i samorz¹dnoœæ poza rz¹dem mog¹ daæ wartoœcio-
we rezultaty.
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Problem, z którym siê tu mierzymy, jest w istocie fenomenologiczny:
to, jak postrzegamy swoje miejsce w œwiecie, decyduje o tym, jak wyobra-
¿amy sobie w³aœciw¹ formê rz¹dów. Ugo Mattei, w³oski teoretyk i praktyk
dobra wspólnego, wyjaœnia: „Fenomenologiczne ujêcie dóbr wspólnych
zmusza nas do wyjœcia poza redukcjonistyczny dualizm podmiot – przed-
miot, skutkuj¹cy utowarowieniem obu. Pomaga nam zrozumieæ, ¿e – ina-
czej ni¿ dobra prywatne i publiczne – dobro wspólne nie jest towarem i nie
da siê go zredukowaæ do jêzyka w³asnoœci. Dobro wspólne wyra¿a relacjê
jakoœciow¹. Redukcyjne jest stwierdzenie, ¿e »mamy dobro wspólne«.
Powinniœmy raczej zobaczyæ, do jakiego stopnia jesteœmy czêœci¹ dobra
wspólnego – tak samo jak jesteœmy czêœci¹ przyrody, miejskiego lub wiej-
skiego ekosystemu. Tutaj podmiot jest czêœci¹ przedmiotu. Dlatego dobro
wspólne jest nierozdzielnie powi¹zane: ³¹czy osoby, spo³ecznoœci i œrodo-
wisko naturalne”.

Jeœli Mattei ma racjê w swojej analizie – a ja tak uwa¿am – to wyni-
kaj¹ z niej doœæ powa¿ne implikacje co do przysz³oœci rz¹dów i wspó³cze-
snych pañstw liberalnych. W³adza pañstwowa jest postrzegana jako coraz
mniej skuteczna i prawomocna. W³adza i efektywnoœæ „klasycznie moder-
nistycznych instytucji politycznych”, jak je nazywa holenderski uczony Ma-
arten Hajer, zanika. Idea, ¿e mo¿na oddzieliæ politykê od jej biurokratycz-
nej implementacji, a neutralna wiedza naukowa wystarczy, aby zarz¹dzaæ
z³o¿onoœci¹ ¿ycia, nie jest ju¿ wiarygodna.

Hajer dowodzi, ¿e ¿yjemy w „pró¿ni instytucjonalnej”, w której „[…]
nie ma jasnych zasad ani norm prowadzenia polityki lub wprowadzania
regulacji. Dok³adniej, nie ma ogólnie przyjêtych zasad i norm, do których
dostosowa³aby siê dzia³alnoœæ polityczna” (podkreœlenia w oryginale). Oczy-
wiœcie, zwolennicy neoliberalnego systemu rz¹dów uwa¿aj¹, ¿e zasady
i normy s¹ ca³kowicie jasne i ogólnie skuteczne. Ich mantr¹ jest staraæ siê
bardziej, zatrudniaæ „odpowiednich ludzi” i wprowadzaæ „reformy”, które
ostatecznie powstrzymaj¹ zachowania antyspo³eczne i „rozwi¹¿¹” dokucz-
liwe problemy.

Wraz z alienacj¹ polityczn¹ i buntami spo³ecznymi w œwiecie roz-
przestrzenia siê wyzwanie, aby zakwestionowaæ œwiêtoœæ neoliberalnych
elit, a dok³adniej g³êbokie braki strukturalne instytucji  neoliberalnych. Wie-
lu obywateli na ca³ym œwiecie przesta³o ju¿ wierzyæ, ¿e konwencjonalne
rz¹dy w ogóle potrafi¹ znaleŸæ rozwi¹zania. Ludzie kieruj¹ sw¹ polityczn¹
wyobraŸniê i energiê w stronê w³asnych rozwi¹zañ, maj¹c z pañstwem do
czynienia tak ma³o, jak to tylko mo¿liwe.

Internet spowodowa³, ¿e spo³eczeñstwo obywatelskie sta³o siê zbyt
silne i zbyt miêdzynarodowe, aby pañstwa mog³y egzekwowaæ suweren-
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noœæ terytorialn¹ tak jak kiedyœ. Zbyt wiele jest miêdzynarodowych ple-
mion kommonerskich, zbyt wielkie s¹ przep³ywy informacji, koordynacja
poza kontrol¹ rz¹dów, potê¿ne innowacje, otwarte sieci – pañstwo z tru-
dem stara siê za tym nad¹¿aæ. Z praktycznego punktu widzenia te buntow-
nicze dobra wspólne nie stanowi¹ bezpoœredniego zagro¿enia polityczne-
go ani gospodarczego. Globalne rynki i kapita³ pozostaj¹ potê¿n¹, najwy-
raŸniej niezwyciê¿on¹ si³¹. Ale masowa erozja prawomocnoœci, skutecz-
noœci i wiarygodnoœci nie mo¿e trwaæ wiecznie. Któregoœ dnia nadejdzie
nieuniknione rozliczenie.

Ciekawi mnie, czy stara dwójca pañstwa i rynku bêdzie dzia³aæ bez
znacznych zmian w zasadach i sposobie rz¹dzenia. Czy pañstwo potrafi
sprostaæ nat³okowi wyzwañ spo³ecznych i ekologicznych, z zatrzymaniem
zmian klimatycznych na czele, bez znacznej „rekonfiguracji”? W¹tpiê.

Jak sugeruje ta analiza, czeka nas wynalezienie nowych form rz¹-
dów, które musz¹ przekszta³ciæ naturê pañstwowej suwerennoœci. Na tym
niezbadanym l¹dzie dotychczasowe zasady i za³o¿enia maj¹ bardzo ogra-
niczon¹ moc. Jest dla mnie jasne, ¿e dobro wspólne – wysoce uniwersal-
ny system rz¹dzenia, zarz¹dzania zasobami i tworzenia sensu, który mo¿e
zaspokajaæ potrzeby ludzkie w sposób tyle skuteczny, ile prawomocny –
bêdzie prawdopodobnie czêœci¹ nowego porz¹dku.
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Rozdzia³ 11

Przysz³oœæ dobra wspólnego

Tak wiele mo¿na by jeszcze mówiæ o dobru wspólnym, g³êbiej wni-
kaæ w temat, omawiaæ szczegó³y, dzieliæ siê m¹droœci¹ historyków, poetów
i artystów. Mój wk³ad jest tylko jednym z wielu. Ale jeœli uda³o mi siê pobu-
dziæ wasze apetyty na dalsze zg³êbianie tego tematu, bêdê usatysfakcjo-
nowany. W koñcu, ta ksi¹¿ka jest zaledwie krótkim wprowadzeniem.

Czêsto s³yszê pytanie: „Jak mogê pomóc rozwijaæ dobro wspólne?”
Lub te¿ jak spyta³a mnie jedna ze s³uchaczek po moim wyk³adzie: „Jak
mogê staæ siê bardziej «kommonerska»?” Jaki wspania³y neologizm! Od-
powiadam zawsze, ¿e pocz¹tkiem musi byæ wasza pasja i miejsce, w któ-
rym mieszkacie – a potem musicie znaleŸæ innych, aby pchn¹æ wasz po-
mys³ do przodu, niewa¿ne jak skromne na pozór mog³yby wydawaæ siê wa-
sze wysi³ki. Warto przypomnieæ w tym miejscu s³ynne zdanie Margaret Mead:
„Nigdy nie w¹tpcie w to, ¿e ma³a grupa pe³nych troski i zaanga¿owania oby-
wateli mo¿e zmieniæ œwiat; w rzeczywistoœci to jedyny skuteczny sposób.”

Jeœli zaczniecie przeczesywaæ œwiat dobra wspólnego opisywany na
moim blogu: Fundacjê Peer to Peer, czasopismo Shareable,  Onthecom-
mons.org lub czasopismo Stir w Wielkiej Brytanii (czy te¿ wiele innych –
wymienionych na mojej stronie internetowej) natkniecie siê na dziesi¹tki
historii zwyk³ych ludzi, którzy wykonuj¹ fantastyczn¹ pracê. Istnieje poku-
sa protekcjonalnego traktowania niektórych inicjatyw dobra wspólnego jako
„zbyt ma³e”, aby mia³y jakieœ znaczenie. Konwencjonalni eksperci politycz-
ni lubi¹ wyobra¿aæ sobie radykalne, rozstrzygaj¹ce plany, które mo¿na by
b³yskawicznie wdro¿yæ aby „rozwi¹zaæ” istniej¹ce problemy. W rzeczywi-
stoœci jednak dobro wspólne dzia³a najlepiej kiedy rozwija siê organicznie
w d³u¿szym okresie czasie w zgodzie z lokalnymi warunkami i specyficz-
nymi potrzebami.

Z pewnoœci¹ prawd¹ jest, ¿e rz¹dy, polityka publiczna i prawo miê-
dzynarodowe na „wy¿szych” poziomach powinny zacz¹æ udzielaæ finanso-
wego i prawnego wsparcia inicjatywom dobra wspólnego. Istnieje potrze-
ba stworzenia odpowiednich infrastruktur i platform, tak by dobro wspólne
mog³o rozkwitaæ i uwolnione zosta³y niezmiernie wa¿ne zasoby lokalnej
energii.

Wspominam przy tej okazji Marka Lakemana i jego „City Repair”,
ambitny projekt obywatelski, którego celem jest o¿ywienie przestrzeni s¹-
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siedzkiej w Portland w stanie Oregon.; Rajendrê Singha i Young India As-
sociation, którzy, dziêki zastosowaniu zasad dobra wspólnego, przywrócili
do ¿ycia prawie wyschniêt¹ rzekê Arvari; studentów Hampshire College,
którzy za³o¿yli Co-Cycle – projekt organizacji wycieczek rowerowych po
USA, promuj¹cy kolarstwo i wspó³pracê.

Sednem tych przyk³adów nie jest „skalowanie” dóbr wspólnych w hie-
rarchicznym, liniowym sensie. To takie dwudziestowieczne! Chodzi raczej
o ich intentsywn¹ i zró¿nicowan¹ obecnoœæ jednoczeœnie i wszêdzie. Jak
stwierdzi³a Silke Heifrich, przypomina to proces krystalizacji. Nowe „ato-
my” do³¹czaj¹ do kryszta³u, odpowiadaj¹c na jego podstawowe struktury
i idee i wnet kryszta³ rozrasta siê we wszystkich kierunkach, bez hierarchii
i centralizacji. W ten sposób ma³e zmiany – jedno dobro wspólne za dru-
gim – mog¹ mieæ wielki kumulatywny wp³yw na ca³y system.

Ju¿ dzisiaj widaæ ów proces w dzia³aniu. Antologia z 2012 roku, The
Wealth of the Commons – pokazuje rozszerzaj¹ce siê w œwiecie ogromne
zainteresowanie dobrem wspólnym, jako sposobem na „ponowne wymy-
œlenie” przysz³oœci. Czêœæ tej energii skatalizowa³a siê na berliñskiej miê-
dzynarodowej konferencji dóbr wspólnych w listopadzie 2010 roku, która
przyci¹gnê³a dwustu samozwañczych kommonersów z 34 krajów œwiata.
Innym wielkim bodŸcem dla ruchu kommonerskiego by³a konferencja na
temat gospodarki i dóbr wspólnych w maju 2013 w Berlinie.

Fascynuj¹ce jest to, ¿e liczne projekty na ca³ym œwiecie spontanicz-
nie przyjmuj¹ dyskurs dobra wspólnego, jako strukturê porz¹dkuj¹c¹ ich
wysi³ki. World Social Forum i alternatywny People Summit na konferencji
Rio+20 og³osi³y poruszaj¹ce manifesty wzywaj¹ce do odzyskania dóbr
wspólnych. We W³oszech powsta³y nowe ruchy polityczne, broni¹ce zaso-
bów wodnych przed prywatyzacj¹, a teatrów przed ciêciami bud¿etowymi
poprzez przekszta³canie ich w dobra wspólne. Dzia³aj¹cy pod egid¹ ONZ
Instytut Badañ i Szkoleñ uruchomi³ online kursy na temat dóbr wspólnych.
Brytyjscy aktywiœci stworzyli w Londynie School of Commoning, a amery-
kañski ruch Occupy zorganizowa³ dwie konferencje na ten temat.

Wiêkszoœæ znanych mi kommonersów nie ma ochoty budowaæ „jed-
nolitej teorii pola” dóbr wspólnych jako filozofii politycznej. Oczywiœcie, chc¹
stworzyæ bardziej spójn¹, szersz¹ ideê tego, co znaczy dobro wspólne i jak
mo¿na je stosowaæ do konkretnych okolicznoœci. Sa jednak œwiadomi groŸ-
by nadmiernej ideologizacji i abstrakcji. Podstawowym priorytetem kom-
monersów jest zawsze ochrona i dbanie o ich konkretne dobro. Uwagê
skupiaj¹ na wyj¹tkowej rzeczywistoœci tych w³aœnie dóbr – bliskich i uko-
chanych. Na tym polega sztuka kommoningu i jest to podstaw¹ dla wszyst-
kiego innego.
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W³aœnie decentralizacja, samoorganizacja i przywi¹zanie do prakty-
ki, czyni¹ dobro wspólne tak odporn¹ strategi¹ polityczn¹. Znacznie trud-
niej jest rozbroiæ ruch, który nie ma wyodrêbnionej grupy przywódców.
Bardziej pozytywnie ujmuj¹c, zró¿nicowany ruch, zakorzeniony w praktycz-
nym i samodzielnym przywództwie mo¿e wygenerowaæ znacznie wiêcej
energii i wyobraŸni, ni¿ scentralizowane inicjatywy. Dziêki swej praktyczno-
œci, ruch dobra wspólnego mo¿e unikn¹æ wielu utarczek na temat ideolo-
gicznej czystoœci, czêsto nêkajacych podobne ruchy. Oczywiœcie nie za-
wsze. Ruch wolnego oprogramowania mia³ swoje bitwy o czystoœæ ide-
ow¹, a wielu kommonersów przedk³ada rozwa¿ania teoretyczne nad prak-
tykê. Dla wielu jednak wa¿niejsze jest wykonanie praktycznej pracy, ni¿
formu³owanie intelektualnych tez. Oczywiœcie, idee s¹ wa¿ne, tak samo
jak dyskusje strategiczne. Ale, jak to ujê³a artystka konceptualna, Jenny
Holzer, „Dzia³ania wywo³uj¹ wiêcej k³opotów ni¿ myœli”.

Na pocz¹tkowych stronach tej ksi¹¿ki zda³em pytanie, jak mo¿emy
zwalczyæ starzej¹ce siê dogmaty ideologii neoliberalnej. Jak mo¿emy wy-
sadziæ z siod³a teologiê „wolnego rynku”, która nie potrafi zrealizowaæ swych
obietnic, a zarazem nie pozwala rozwa¿aæ ¿adnych powa¿nych alternatyw.
Mam nadziejê, ¿e podstawowa odpowiedŸ jest teraz jasna. Trzeba tworzyæ
i rozszerzaæ kr¹g rzeczywistych, dzia³aj¹cych dóbr wspólnych, które mog¹
s³u¿yæ jako inkubatory dla nowej wizji przysz³oœci, nowej etyki kulturowej,
nowej reprezentacji politycznej. Nie da siê tej wizji po prostu og³osiæ. Nie
mo¿e jej nadaæ mocy ¿aden b³yskotliwy lider. Wizja ta zostanie wynegocjo-
wana, i z czasem wspólnie wcielona w czyn przez samych kommonersów.
Tylko eksperymentowanie, debaty i innowacje mog¹ daæ nam w efekcie
w³aœciwe strategie i rozwi¹zania.

U podstaw, dobro wspólne jest praktyk¹ kulturow¹ i postaw¹ rozu-
mienia œwiata na nowych zasadach. Chodzi o zmianê sposobu, w jaki jed-
nostka mo¿e wp³ywaæ na œwiat, ulepszaæ go. Si³¹ napêdow¹ jest osobista
etyka  i zaanga¿owanie spo³eczne w poszukiwaniu metaforycznego punk-
tu podparcia, aby poruszyæ ziemiê. Prawo i demokracja przedstawicielska
s¹ wa¿nymi narzêdziami zmian, komomnersi pozostaj¹ jednak realistami.
Najpilniejszym zadaniem niekoniecznie jest przeprowadzenie nowej usta-
wy, czy te¿ wybranie odpowiednich pos³ów, szczególnie, gdy system rz¹-
dów jest skorumpowany i coraz mniej efektywny.  Najpilniejsze jest stwo-
rzenie skutecznych i trwa³ych struktur dla dobra wspólnego. Nale¿y wal-
czyæ z grodzeniami i budowaæ mechanizmy ochrony – prawne, techniczne
i spo³eczne. To mo¿e, ale nie musi wymagaæ zmiany prawa pañstwowego.

Najwy¿szym priorytetem jest poszerzanie dyskusji o dobru wspól-
nym. Puœciæ w ruch kulturowe memy. Przejœæ do praktyki. W ten sposób
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dobro wspólne pojawi siê jako wiarygodna, dzia³aj¹ca rzeczywistoœæ. Im
wiêcej ludzi bêdzie mia³o stycznoœæ z dobrem wspólnym w jakiejkolwiek
formie, tym lepiej spo³eczeñstwo je bêdzie rozumieæ. Aby odzyskaæ dobro
wspólne, musimy je najpierw nazwaæ.

W wiêkszoœci spo³eczeñstw œwiata widoki na znacz¹c¹ zmianê poli-
tyczn¹ s¹ marne. Projekt neoliberalny ewidentnie nie jest w stanie spe³niæ
swoich utopijnych obietnic postêpu i dobrobytu dla wszystkich. Ale i jego
tradycyjni krytycy i polityczni postêpowcy nie wyznaczaj¹ ¿adnych nowych
œcie¿ek, których nam tak potrzeba. Wiêkszoœæ z nich, obawiam siê, jest
zbyt zmêczona intelektualnie, zdemoralizowana politycznie i skompromi-
towana przez swe têsknoty do œwiata w³adzy i popularnoœci.

To w³aœnie narracja dobra wspólnego mo¿e nam pomóc wydobyæ siê
z grzêzawiska. Daje nam szansê, aby rozpocz¹æ od nowa, na innych pod-
stawach konceptualnych, z nowym sposobem analizy, z solidnym syste-
mem pojêæ moralnych i politycznych. Gdy obecny system okazuje siê nie-
zdolny do zreformowania siê, dobro wspólne oferuje potê¿ny sposób na
wymyœlenie od nowa polityki i gospodarki; na reanimacjê praktyki demo-
kratycznej w czasach, gdy instytucje polityczne s¹ dysfunkcyjne, skorum-
powane, niechêtne zmianom – albo wszystko razem. Dobro wspólne po-
kazuje, jak spo³ecznoœci mog¹ wykorzystaæ wspó³pracê i oddoln¹ energiê
do rozwi¹zywania problemów. Pokazuje te¿ nowe sposoby rz¹dzenia wy-
kraczaj¹ce poza, ale te¿ mog¹ce wspó³pracowaæ z demokracj¹ przedsta-
wicielsk¹.

Zdolnoœci dobra wspólnego do tworzenia nowej wizji dowodzi rosn¹-
ca grupa kommonerskich „plemion transnarodowych” – i wprowadzanych
przez nie innowacji. Nie wszystkie grupy przyznaj¹ siê do duskursu dobra
wspólnego, ale ich ró¿norodne praktyki ucieleœniaj¹ podstawowe wartoœci
dobra wspólnego – partycypacjê, inkluzywnoœæ, uczciwoœæ, oddolnoœæ
i odpowiedzialnoœæ. Wszystkie staraj¹ siê po³aczyæ produkcjê, konsump-
cjê i samorz¹dnoœæ w zintegrowany paradygmat zmiany. Ta eklektyczna
gromada obejmuje miêdzy innymi ruchy gospodarki solidarnoœciowej,
Transition Towns, alterglobalistów, obroñców zasobów wodnych, ruch bez-
rolnych robotników w Brazylii (znany jako „MST”), miêdzynarodowy ruch
wiejski Via Campesina, dzia³aczy wolnej kultury i wolnego oprogramowa-
nia, wikipedystów, œrodowisko naukowych wydawnictw Open Access,
Otwarte Zasoby Edukacyjne, dziesi¹tki krajowych Partii Piratów i ruchów
Oburzonych. P¹czkuj¹ca federacja tych wszystkich grup zapowiada nowy
rodzaj globalnego ruchu – luŸno skoordynowany ruch ruchów.

Dobro wspólne mo¿e staæ siê ogniskiem tylu ró¿nych energii, dziêki
swoim wyj¹tkowym zaletom. Po pierwsze, dobro wspólne to œwiatopogl¹d
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i wra¿liwoœæ ekumeniczne z ducha i z rozumowania. Nie jest to sztywna,
totalna ideologia, lecz raczej szablon zmian. Szablon otwarty na adaptacje
i dostêpny niezale¿nie od kultury i kontekstu. Szablon, który ceni codzienn¹
praktycznoœæ i dzia³aj¹ce modele.

Po drugie, dobro wspólne ma znakomit¹ historiê prawn¹, siêgaj¹c¹
wstecz do Imperium Rzymskiego i Magna Carta. Owa historia to wielkie
Ÿród³o wiedzy, wiarygodnoœci i wzorów dla wspó³czesnych innowacji praw-
nych i politycznych.

Po trzecie, dobro wspólne daje solidne ramy intelektualne i narracyj-
ne pozwalaj¹ce na krytykê rynku i docenienie ludzkiej wspó³pracy i jedno-
œci. Brakuje tego w liberalizmie politycznym, zbyt zwi¹zanym z ideologi¹
rynku, aby zaj¹æ siê jej systemowymi wadami i ograniczeniami. Nie ma on
woli politycznej, by rozwijaæ pogl¹dy na temat cz³owieka, zbyt daleko od-
biegaj¹ce od modeli homo economicus i liberalnego uniwersalizmu.

W koñcu, dobro wspólne obejmuje szereg skutecznie dzia³aj¹cych
modeli, w wielu przypadkach wygrywaj¹cych konkurencjê z rynkami i pañ-
stwem. Dostarcza pewnych pozytywnych, konstruktywnych alternatyw,
zachêcaj¹cych, aby ruszyæ naprzód i wykazaæ siê odpowiedzialnoœcia
i wyobraŸni¹, a nie tylko tylko marudziæ i krytykowaæ. Wzywa nas do udzia-
³u w budowie nowego œwiata, do porzucenia ról konsumentów i wyborców.
Wbrew gramatyce, dobro wspólne to aktywny czasownik, a nie bierny rze-
czownik Nie jest to coœ, co mo¿emy oddaæ w rêce polityków i biurokratów.

Alain Lipietz, francuski dzia³acz polityczny, studiuj¹cy dobro wspólne,
wywodzi s³owo „commons” nie od Anglików, ale od Normanów i Wilhelma
Zdobywcy. Przypuszcza on, ¿e pochodzi ono od normañskiego commun,
a to z kolei od munus, oznaczj¹cego podarunek i zarazem jego odwzajem-
nienie – trzeba zaznaczyæ, ¿e obowi¹zkowe.

Ta etymologia trafia, jak s¹dzê, w sedno pojêcia dobra wspólnego.
Musimy odzyskaæ œwiat, w którym wszyscy dostajemy podarunki, ale
i wszyscy mamy obowi¹zki. To jest bardzo wa¿ny aspekt bycia cz³owie-
kiem. Ekspansja scentralizowanych struktur politycznych i rynkowych tra-
gicznie przes³oni³a nasz¹ potrzebê podarunków i obowi¹zków. Niemal we
wszystkim polegamy na instytucjach rynku i pañstwa, pozostawiaj¹c bar-
dzo ma³o przestrzeni na osobist¹ sprawczoœæ i zobowi¹zania moralne.
W ten sposób straciliœmy wiêkszoœæ ufnoœci w „domenê wernakularn¹”,
jak j¹ nazwa³ Ivan Illich – te obszary, w których mo¿emy tworzyæ, kszta³to-
waæ i negocjowaæ kszta³t naszego ¿ycia. Myslê, ¿e pora wzmocniæ w³ada-
nie wernakularnego prawa – prawa dobra wspólnego.

Napawa mnie ufnoœci¹ g³êboki rezonans tej idei wœród tak wielu ró¿-
nych ludzi na œwiecie – filipiñskich farmerów, brazylijskich artystów remi-
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xu, hakerów z Amsterdamu, niemieckich kooperatystów, amerykañskich
odbiorców wolnej kultury, miejskich dzia³aczy we W³oszech. Eksplozja ini-
cjatyw wykwitaj¹cych na ca³ym globie, w niezliczonych i ró¿norodnych œro-
dowiskach, otwiera mo¿liwoœci wielkich zmian i potê¿nej synergii.

To ekscytuj¹ce. Jeœli teoria musi siê staraæ, ¿eby nad¹¿yæ za prak-
tyk¹, to znak, ¿e dzieje siê coœ wielkiego. W czasach, gdy stare narracje
i struktury po prostu przesta³y dzia³aæ, dobro wspó³ne daje nam powody do
nadziei.
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Dobro wspólne w pigu³ce

Dobro wspólne jest...
• Spo³ecznym systemem d³ugoterminowej opieki nad zasobami, chro-

ni¹cymi wspólne wartoœci i to¿samoœæ spo³ecznoœci.
• Systemem samoorganizacji, przez który spo³ecznoœci zarz¹dzaj¹

zasobami (odnawialnymi i nieodnawialnymi), z minimalnym lub ¿adnym
udzia³em pañstwa i rynku.

• Bogactwem, które dziedziczymy lub tworzymy wspólnie i które mu-
simy przekazaæ, niepogorszone lub wrêcz ulepszone, naszym dzieciom.To
kolektywne bogactwo tworz¹ dary natury, infrastruktura, dzie³a kultury, tra-
dycja i wiedza.

• Obszarem gospodarki (i ¿ycia!), tworz¹cym now¹ wartoœæ metoda-
mi nierzadko uznawanymi za trywialne, czêsto zagro¿onym przez system
rynkowo–pañstwowy.

Nie ma centralnego spisu dóbr wspólnych, poniewa¿ dobro wspól-
ne pojawia siê zawsze tam i wtedy, gdy jakaœ spo³ecznoœæ decyduje siê
zarz¹dzaæ zasobami w sposób kolektywny, ze specjalnym uwzglêdnieniem
równego dostêpu, u¿ytecznoœci i zrównowa¿onego zarz¹dzania.

Dobro wspólne nie jest zasobem. To jest zasób plus okreœlona
spo³ecznoœæ plus protoko³y, wartoœci i normy wytworzone przez spo³ecz-
noœæ w celu zarz¹dzania zasobami. Jest wiele zasobów, które pilnie po-
trzebuj¹ byæ objête dobrem wspólnym – takich jak oceany, atmosfera, ge-
nom i bioró¿norodnoœæ.

Nie ma dóbr wspólnych bez kommoningu – norm i praktyk spo-
³ecznych reguluj¹cych zarz¹dzanie zasobami dla wspólnej korzyœci. Po-
niewa¿ ludzkoœæ jest zró¿nicowana, formy dóbr wspólnych ró¿ni¹ siê miê-
dzy sob¹. Nie ma te¿ jednego standardu dóbr wspólnych – jedynie wspól-
ne wzorce i zasady. Dobro wspólne powinno siê wiêc rozumieæ nie tylko
jako rzeczownik, ale te¿ jako czasownik. Dobro wspólne napêdzane jest
oddoln¹ partycypacj¹, osobist¹ odpowiedzialnoœci¹, przejrzystoœci¹ i sa-
morz¹dn¹ solidnoœci¹.
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Jednym z wielkich, niewypowiedzianych problemów wspó³cze-
snoœci jest grodzenie dóbr wspólnych, wyw³aszczanie i komercjaliza-
cja wspó³dzielonych zasobów, zwykle dla prywatnego zysku. Grodzenia
przyjmuj¹ na przyk³ad formê patentowania genomu i ¿ywych organizmów,
blokowania twórczoœci kulturalnej przez prawa autorskie, prywatyzacji wód
i ziemi i prób przekszta³cenia Internetu w zamkniêty rynek.

Grodzenia polegaj¹ na wyw³aszczeniu. Prywatyzuj¹ i utowarowiaj¹
zasoby nale¿¹ce do spo³ecznoœci, rozbijaj¹ kulturê dobra wspólnego (ega-
litarn¹ wspó³produkcjê i wspó³zarz¹dzanie), zastepuj¹c j¹ porz¹dkiem ryn-
kowym (opart¹ na pieni¹dzu relacj¹ producent-konsument i hierarchi¹).
Rynki ma³o przejmuj¹ siê lokalnoœci¹, kultur¹ i stylem ¿ycia, które s¹ nie-
zbêdne dla istnienia dobra wspólnego.

Klasyczne dobro wspólne jest ma³oskalowe i skupione na zaso-
bach naturalnych. Dobra wspólne na ca³ym œwiecie zapewniaj¹ prze¿y-
cie co najmniej dwóm miliardom ludzi, obejmuj¹c lasy, ³owiska, nawodnie-
nie, dzik¹ zwierzynê i inne zasoby naturalne. Inne rodzaje dóbr wspólnych
pojawi³y siê w miastach, na uniwersytetach, w infrastrukturze i tradycjach
spo³ecznych. Jedne z najdojrzalszych wspó³czesnych dóbr wspólnych po-
wsta³y dziêki Internetowi i technologiom cyfrowym, które pozwalaj¹ kom-
monersom tworzyæ cenne zasoby wspó³dzielonej wiedzy i przedmiotów.

Wspó³czesnym wyzwaniem dla kommonersów jest znalezienie
nowych struktur prawnych, form instytucjonalnych i praktyk spo³ecznych,
które pozwol¹  ró¿nym gatunkom dóbr wspólnych dzia³aæ na du¿¹ skalê,
ochroni¹ ich zasoby przed grodzeniami i zapewni¹ utrzymanie ich si³y
twórczej.

Nowe formy i praktyki dóbr wspólnych potrzebne s¹ na wszyst-
kich poziomach – lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym – potrze-
ba te¿ nowych rodzajów stowarzyszania siê kommonersów i nowych po³¹-
czeñ miêdzy ró¿nymi poziomami dóbr wspólnych.

Szczególnie potrzebne s¹ ponadnarodowe dobra wspólne, które po-
wi¹za³yby rz¹dzenie z realiami ekologicznymi i ponad granicami pañstw.
St¹d, aby realizowaæ dobra wspólne i uniemo¿liwiaæ ich grodzenia, potrze-
bujemy innowacji w prawie, polityce spo³ecznej, samorz¹dnoœci, praktyce
spo³ecznej i kulturze. Wszystko to buduje œwiatopogl¹d ca³kiem inny od
obecnie dominuj¹cego w systemach w³adzy, szczególnie tych na styku
pañstwa i rynku.
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Logika dobra wspólnego kontra logika rynku.

Krótkie porównanie ich podstawowych twierdzeñ

Zasoby

Strategia

Koncepcja cz³owieka

Relacje cz³owieka
z innymi i z przyrod¹

Aktorzy zmian

Cele

G³ówne pytanie

System rz¹dów

Podejmowanie decyzji

Zasada decydowania

Logika rynku

Deficyt – naturalny lub
sztucznie stworzony (przez
wykluczenia lub ogranicze-
nie dostêpu).

„Efektywna” alokacja zaso-
bów.

Cz³owiek przede wszystkim
maksymalizuje korzyœci in-
dywidualne (homo economi-
cus).

Oddzielenie
• albo-albo
• indywidualizm kontra kolek-
tywizm
• spo³eczeñstwo kontra przy-
roda.

Grupy nacisku, grupy intere-
sów, instytucje polityczne,
skoncentrowane wokó³ rz¹du.

Wymiana rynkowa i wzrost
gospodarczy (PKB), uzyski-
wane przez indywidualn¹ ini-
cjatywê, innowacje i „efek-
tywnoœæ”.

Co mogê kupiæ lub sprzedaæ?

Hierarchiczny, odgórny,
autorytarny.

Rz¹dy wiêkszoœci.

Logika Dobra Wspólnego

Dla zasobów wy³¹cznych –
zaspokajanie potrzeb wszyst-
kich przez wspó³dzielenie.
Dla zasobów niewy³¹cznych
– brak ograniczeñ.

Wzmacnianie relacji spo-
³ecznych jest podstaw¹ dla
zapewnienia uczciwego
udzia³u w zasobach i ich
zrównowa¿onego zu¿ycia.

Cz³owiek jest przede wszyst-
kim spo³eczn¹ istot¹ koope-
ruj¹c¹.

Powi¹zanie: jednostka, spo-
³ecznoœæ i przyroda s¹ wza-
jemnie powi¹zane i wzmac-
niaj¹ siê.

Ró¿norakie spo³ecznoœci dzia-
³aj¹ce w sieciach rozproszo-
nych, rozwi¹zania pojawiaj¹
siê na pograniczu sieci.

U¿ytecznoœæ, wspólny do-
brobyt, zrównowa¿one go-
spodarstwo, uzupe³nianie
siê przedsiêwziêæ.

Czego potrzebujê do ¿ycia?

Poziomy, zdecentralizowa-
ny, oddolny. Samoorganiza-
cja, monitorowanie i dostra-
janie zu¿ycia zasobów.

Konsensus.
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Powy¿sze zestawienie, autorstwa Silke Heifrich, po raz pierwszy pojawi³o siê
w "The Wealth of The Commons: A World Beyond Market and State" (Levellers
Press, 2012). Jest ono licencjonowane na zasadach CC-BY-SA 3.0

Relacje spo³eczne

Relacje w³adzy

Relacje w³asnoœci

Dostêp do zasobów
ograniczonych (woda,
ziemia, powietrze)

Dostêp do zasobów nie-
ograniczonych (idee, in-
formacja)

Prawo u¿ytkowania

Praktyki spo³eczne

Produkcja wiedzy

Wp³yw na...

Zasoby

Spo³eczeñstwo

Logika rynku

Centralizacja i monopol.

Wy³¹czna w³asnoœæ prywat-
na: „Z tym co moje, mogê ro-
biæ co chcê”.

Ograniczony. Zasady ustala-
ne przez w³aœciciela.

Ograniczony. Niedobór jest
sztucznie tworzony metoda-
mi prawnymi i technicznymi.

Udzielane (lub nie) przez w³a-
œciciela. Skupione na indywi-
dualnych prawach.

Zwyciê¿yæ kosztem innych. Do-
minuje postawa konkurencji.

Ideologia i wartoœci korpora-
cyjne wpisane w edukacjê
i produkcjê wiedzy.

Wiedza traktowana jak za-
sób rzadki, kupowana i sprze-
dawana.

Technologie zastrze¿one.

Priorytetem jest wiedza
i umiejêtnoœci wysoce  spe-
cjalistyczne.

Wyczerpywanie, gospodarka
rabunkowa, grodzenie.

Zaw³aszczanie kontra interes
grupowy. Wykluczenie.

Logika Dobra Wspólnego

Decentralizacja i wspó³praca.

Wspó³u¿ytkowanie: „Wspó³-
odpowiadam za to, co wspó³-
u¿ytkujê”.

Ograniczony. Zasady ustala-
ne przez uzytkowników.

Nieograniczony. Norm¹ jest
otwarty dostêp.

Wspó³udzielane przez wspó³-
u¿ytkowników. Skupione na
uczciwoœci i równym dostêpie.

Komoning. Dominuje posta-
wa wspó³pracy.

Partnerstwo, sieciowoœæ
i  wspó³praca wspieraj¹ zró¿-
nicowane punkty widzenia.

Wiedza traktowana jako za-
sób nieograniczony dla do-
bra spo³ecznoœci.

Wolne i otwarte technologie.

Wiedza jest poddana spo-
³ecznej i demokratycznej
kontroli.

Utrzymywanie, ochrona. Re-
produkcja i rozszerzanie.

„Mój rozwój osobisty jest wa-
runkiem rozwoju innych –
i odwrotnie”. Emancypacja po-
przez kontakty towarzyskie.
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Podziêkowania

Nie bêdzie przesadnym stwierdzenie, ¿e napisanie tej ksi¹¿ki wyma-
ga³o ostatnich piêtnastu lat mojego ¿ycia, spêdzonych na intensywnych
studiach nad dobrem wspólnym – jego dzia³aniem, implikacjami politycz-
nymi, znaczeniem kulturowym i kierunkami rozwoju. Nie jestem w stanie
podziêkowaæ setkom komonersów na ca³ym œwiecie za nasze pouczaj¹ce
spotkania (wiecie, o kim mówiê!). Wymieniê wiêc jedynie moje drogie ko-
le¿anki i kolegów; sparring-partnerów, którzy wywarli tak wielki wp³yw na
moje myœlenie i tak wzbogacili moje ¿ycie: Silke Heifrich, Michel Bauwens
i Heike Loeschmann, a w USA, Petre Barnes, Jonathan Rowe (1946-2011)
i John Richard.

Jestem szczególnie wdziêczny Aline Duriez-Jablonka, Dyrektorce
wydawnictwa Editions Charles Leopold Mayer (ECLM) w Pary¿u, za za-
mówienie tej ksi¹¿ki i zapewnienie jej t³umaczenia na francuski. ECLM
wykaza³o godn¹ uwagi cierpliwoœæ w oczekiwaniu, a¿ dokoñczê ksi¹¿kê,
meandruj¹c wœród innych – zwi¹zanych z dobrem wspólnym – projektów
w moim ¿yciu. Liczne wnikliwe uwagi pe³nego taktu erudyty, Oliviera Peti-
tejeana z organizacji Ritimo, redaktora i t³umacza edycji francuskiej, uczy-
ni³y tê ksi¹¿kê g³êbsz¹, subtelniejsz¹ i m¹drzejsz¹. Olivierze, praca z Tob¹,
poprzez czas i przestrzeñ, by³a przyjemnoœci¹.

Dziêkujê te¿ cytelnikom rêkopisu: Karen Johnston, Charlie Cray, Ri-
cardo Jomarron, Hervé Le Crosnier, John Richard i inni, przekazali mi wie-
le sugestii, które ulepszy³y ten tekst. Przyjmujê, rzecz jasna, odpowiedzial-
nosæ za wszelkie jego b³êdy i przeoczenia.

Jako ¿e ka¿da ksi¹¿ka jest tak naprawdê czêœci¹ niekoñcz¹cej siê
rozmowy, a nie ostatnim s³owem, zachêcam przysz³ych komonersów nie
tylko do wytykania moich b³êdów, omy³ek; interpretowania jej z nowych
punktów widzenia. Ale tak¿e do rozszerzania naszej rozmowy na nowe
terytoria, których byæ mo¿e nie dostrzeg³em. Œwiat dobra wspólnego jest
wielki – i wci¹¿ siê rozszerza.

David Bollier,
Amherst, Massachusets
15 lipca 2013 roku
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¿ek (czasem z innymi autorami), z czego szeœæ na tematy dobra wspólne-
go – Silent Theft; Brand Name Bullies; Viral Spiral; The Wealth of the Com-
mons; Green Governance; a teraz Think like A Commoner  (polskie t³uma-
czenie: The Commons. Dobro wspólne dla ka¿dego).

W latach 2003-2010 za³o¿y³ i prowadzi³ witrynê Onthecommons.org,
a potem wspó³za³o¿y³ Commons Strategies Group – miêdzynarodowy
projekt doradczy, wspieraj¹cy globalny ruch dóbr wspólnych. W 2002 roku
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zentuj¹cej interes publiczny w dziedzinie internetu, telekomunikacji i pra-
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Od t³umaczy wydania polskiego

Kiedy w jednym czasie i miejscu zdarzy siê, ¿e nasza praca sprawia
nam osobist¹ radoœæ, wspomaga to, w co wierzymy i co staramy siê reali-
zowaæ na co dzieñ, wreszcie jest wyzwaniem intelektualnym i jêzykowym,
nie pozostaje ju¿ wiele do ¿yczenia.

Temat dobra wspólnego w polskim i europejskim kontekœcie spo-
³eczno-politycznym jest nowy i trudny. Nie tylko dlatego, ¿e wymaga prze-
³amania stereotypów myœlowych i siêgniêcia daleko w przesz³oœæ, aby
uchwyciæ zerwany w¹tek kulturowy. Tak¿e – a mo¿e przede wszystkim –
poniewa¿ nasz jêzyk albo utraci³ konieczne pojêcia, albo, co znacznie gor-
sze, pad³ ofiar¹ grodzeñ – zaw³aszczaj¹cych znaczenia i skojarzenia na
rzecz antyspo³ecznej propagandy.

Dlatego praca nad t³umaczeniem ksi¹¿ki Davida Bolliera by³a dla nas
ekstremalnym wyzwaniem zawodowym. Mamy nadziejê, ¿e przywo³ane
przez nas – a czasem stworzone – okreœlenia pomog¹ przywróciæ dobro
wspólne do polskiego obiegu kultury politycznej. Albowiem czasy s¹ cieka-
we – a to wymaga ciekawych rozwi¹zañ.


